
Zamość, dnia  12.11.2012r. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ 

Znak: 7/ZP/p.n./samochód/2012 Nr ogłoszenia w BZP:233805-2012 

                                                                                                       

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 7/ZP/p.n./samochód/2012 Zakup samochodu dostawczego 
– wywrotki w formie leasingu operacyjnego. 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o, działając                         
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w odpowiedzi na przesłane do  SIWZ pytania, informuje :  

1. Pytanie nr 1 : 

1)      Zamawiający wskazał, że zapłata za raty leasingowe następować będzie w drodze przelewu               
z konta Zamawiającego, po odbiorze przedmiotu umowy - w terminie 14 dni od daty doręczenia 
miesięcznej faktury do Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę.  

Proszę o modyfikację w tym zakresie SIWZ. Zapis obliguje wykonawcę do wysyłki faktur listem 
poleconym, a żaden przepis prawa nie nakłada na niego takiego obowiązku. Co więcej płatność                    
za czynsze leasingowe nie może być uzależniona od działania lub zaniechania podmiotów 
zobowiązanych do terminowego dostarczania przesyłek listownych. Prosimy więc o modyfikację              
w tym zakresie SIWZ i dopuszczenie rozwiązania, w którym spłata rat następować będzie w terminie 
21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Co więcej, integralną częścią umowy jest harmonogram 
finansowy. Zatem Zamawiający będzie znać terminy płatności rat i ich wysokość.  

Odpowiedź  nr 1 : 
      Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną pod warunkiem złożenia 

akceptowanego przez obie strony oświadczenia. 
       W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian SIWZ w pkt. 3 § 3 załącznika nr 3 

(Umowa nr 7/ZP/p.n./samochód/2012 Wzór) do SIWZ.  
 
2. Pytanie nr 2 : 

2)    Zamawiający wskazał w SIWZ, że strony zgodnie ustalają, że datą zapłaty jest data obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  

Uzależnienie płatności od daty obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego jest daleko 
krzywdzące dla Wykonawcy. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy bank nie zrealizuje dyspozycji 
przelewu?? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za takie sytuacje?. Proszę o modyfikację w tym 
zakresie SIWZ i uznanie za termin płatności daty wpływu środków na rachunek wykonawcy.  

Odpowiedź  nr 2 : 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe warunki SIWZ w tym temacie. 
 
 
 



3. Pytanie nr 3 : 

3)      Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20 % należnego                           
mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących            
po stronie Wykonawcy. Proszę o doprecyzowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie                     
od umowy. Zapis z SIWZ jest zbyt ogólny. Czy prawo odstąpienia od umowy i naliczenie należnej 
kary dotyczy sytuacji, w której mimo wygranej procedury przetargowej, w terminie np. 30 dni nie 
dojdzie do dostarczenia sprzętu??  

Odpowiedź  nr 3 : 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe warunki SIWZ w tym temacie wyjaśniając, że nie 

jest w stanie określić wszystkich możliwych przypadków w których może nie dojść do zawarcia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

Jednocześnie wyjaśnia, że termin 30 dni dotyczy okresu związania ofertą a termin realizacji 
zamówienia wynosi 42 dni od daty podpisania umowy (część IV SIWZ). 
 
4. Pytanie nr 4 : 

4)      Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie, poza załączonym do SIWZ wzorem umowy, 
umowy standardowo obowiązującej u Wykonawcy, jak również Ogólnych Warunków Umowy 
Leasingowej? Załączony do SIWZ wzór nie zawiera wszystkich istotnych kwestii związanych                      
z leasingiem, a niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. Prosimy o modyfikację w tym zakresie 
SWIZ.  

Odpowiedź  nr 4 : 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe warunki SIWZ w tym temacie wyjaśniając, że zapis 

części XIII SIWZ w pkt 3, lit. h mówi, że „oferta powinna zawierać m.in. następujące dokumenty                          
i oświadczenia ....... - „h” wzór umowy leasingowej wraz z kwotą raty miesięcznej”.  

 
 

 
       Zamawiający : 
 
      Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Koziej 

 


