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Dot. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ – zamówienie nr ZP-03-2020 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zapisów specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  Zarząd MZU Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:  

  

Pytanie 1.   

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła 

oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł. Opłata 

ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową 

obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, 

obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela 

opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania 

Umowy. 

Odpowiedź: 

Każdy składnik kosztowy będzie traktowany jako element oferty.  Zamawiający przyjmie 

warunki wybierając ofertę. 

 

Pytanie 2.   

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 

oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku 

stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu 

przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie 

trwania leasingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje stałych rat leasingowych. 

Pytanie 3.   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału III OPZ, pkt. 4 SIWZ (warunki 
leasingu) o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności 
wynikających z umowy leasingu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 4.   

http://www.mzu.skawina.com.pl/


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: 

Zamawiający będzie ubezpieczał pojazd we własnym zakresie. Ewentualny koszt administrowania 
polisami ubezpieczeniowymi będzie traktowany jako element oferty i winien być w niej uwzględniony. 

Pytanie 5.   

Zamawiający wskazał w rozdziale 21 SIWZ, że Wykonawca zabezpieczy należycie wykonanie umowy 

w wysokości 2,5% całkowitej ceny brutto. Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy spotykane jest głównie 

na rynku w przypadku zamówień na roboty budowlane, realizację inwestycji strukturalnych,  gdzie 

Zamawiający płaci za usługę „z góry” , a wykonanie zamówienia trwa w czasie i jest uzależnione od 

wielu czynników po stronie Wykonawcy. W ramach usługi leasingu z dostawą przedmiotu zamówienia 

to Wykonawca/Finansujący angażuje własne środki na realizowanie inwestycji  pożądanej przez 

Zamawiającego  Zamawiający otrzymuje całe zamówienie w postaci dostawy pojazdu z góry nie 

angażując swoich środków finansowych, a następnie spłaca wartość przedmiotu zamówienia w ratach 

leasingowych. Zatem Zamawiający nie ponosi ryzyka związanego z realizacją zamówienia skoro 

otrzymuje przedmiot na początku trwania umowy. 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza zamawiającego pod względem rzetelności 

gwarancji, serwisu, dostępu do części zamiennych itp. Producent w tym przypadku nie jest stroną dla 

zamawiającego. Wykonawca jest nie tylko sprzedawcą finansowania ale również urządzenia. 

Wykonawca może zawrzeć odrębną umowę z producentem aby zabezpieczyć odpowiedzialność w 

przedmiotowym zakresie. 

Pytanie 6.   

W §5 ust. 1 Umowy 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 zapewni udzielenie gwarancji… (…)”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została wskazana w pytaniu nr 5.  

Pytanie 7.   

Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z przebiegiem 40 000 km oraz roboczogodzinami zabudowy 

1100 rbg? 

Odpowiedź: 

Wszystkie parametry techniczne zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Pytanie 8.   

Czy zamawiający dopuści zamiatarkę  z minimalnym okresem gwarancji 1 miesiąc ?  

Pytanie 9.   

Czy zamawiający dopuści : zamiatarkę  z napędem hydrostatycznym czyli bez drugiego silnika ? 

Pytanie 10.   

Czy zamawiający dopuści zamiatarkę z zbiornikiem na zmiotki o pojemności minimum 6,2 m3,  , 

wyposażony w sito/kratę do wyłapywania liści ? 

Pytanie 11.   



Czy zamawiający dopuści : zamiatarkę  bez mechanicznego  lub pneumatycznego oczyszczanie sit ?  

Pytanie 12.   

Czy zamawiający dopuści : zamiatarkę która ma szczotkę walcową o długości minimum 1000 mm, 

sterowana prawo-lewo przy czym zostanie zachowana szerokość zamiatania wymagana przez 

zamawiającego ? 

Pytanie 13.   

Czy zamawiający dopuści : zbiornik lub zbiorniki na wodę o pojemności minimum 1250 litrów – nie 

podnoszone podczas wysypywania zmiotek ? 

Pytanie 14.   

Czy zamawiający dopuści zamiatarkę która ma dysze ssące wykonane ze stali  wysokiej 

wytrzymałości? 

Odpowiedzi do pytań od nr 8 do nr 14:  

Zamawiający pozostaje przy zapisach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Pytanie 15.   

Czy zamawiający  dopuści : zamiatarkę która posiada kolor zabudowy BIAŁY ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na kolor „biały” zabudowy zamiatarki.  

Pytanie 16.   

Czy Zmawiający dopuści równoważne rozwiązanie jakim jest zintegrowany zbiornik wody z zabudową 

zamiatarki, który unoszony jest podczas rozładunku? 

Odpowiedź: 

Wszystkie parametry techniczne zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Pytanie 17.   

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy zamiatarki do 30 listopada 2020 roku. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy do 30 listopada 2020 roku. 

Pytanie 18.   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie w celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy jako 

Finansującego weksla in blanco? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie roszczeń poprzez weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową określającą zasady wykorzystania weksla.  

 

 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Andrzej Maksymiuk 
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