
Sygnatura sprawy: ZP-1/2021 

Konin, dnia 02.04.2021 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych” 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZOP 00024402/01, 

data zamieszczenia: 29.03.2021 r. 

 

Na podstawie art. 284 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej 

SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.: „Dostawa                  

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do 

zbierania i transportu odpadów komunalnych” 

 

 
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 Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 

zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 
Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                     

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 
oraz podatku od środków transportu. 

2. 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 Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 

zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 
Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów w 

okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 
Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 



3. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 

klienta. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie faktur z dedykowanego portalu klienta, 
jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej 
 

4. 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 w wysokości 200 zł netto.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 

zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 
manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                     
w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 
 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu pkt. 6 warunków i wymagań 
ekonomicznych dot. zamówienia, rozdział IV SWZ – w przypadku l. operacyjnego Zamawiający               

w okresie 60 miesięcy dokonuje zapłaty 59 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty 
przypada w miesiącu następującym po odbierze sprzętu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. W pkt. 1e) warunków i wymagań ekonomicznych dot. zamówienia, rozdział IV SWZ Zamawiający 

opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz                       
z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero 

po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest 

potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę                           
o akceptację takiego scenariusza działania. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. 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 Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rodz. XXI pkt 9 SWZ oczekuje rat leasingowych                  

o stałym i niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy leasingowej. 
 

8. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o ich zmniejszenie z 20% na 10%, z 0,1,% na 0,01%. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



9. Zgodnie z zapisem art. 433 Ustawy Pzp uprzejmie proszę o korektę zapisu pkt.27 IPU, tzn. 

naliczenie kary za zwłokę a nie za opóźnienie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę i aktualizuje SWZ. 
 

10. W pkt. 30 IPU znalazł się zapis następujący zapis: „Wykonawca nie może na przedmiocie Umowy 
ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z 
Umowy na osoby trzecie”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący: 

„Zamawiający wyraża zgodę na: 

- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy 
Finansującego; 

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która 

będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 
samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami 

innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank 

udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji 
umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać 

raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów IPU o następujący zapis: „Finansujący oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.                        

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę i aktualizuje SWZ 

 

12. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz 

z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które 
umożliwią przeprowadzenie takich czynności: 

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020; 
- rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec miesiąca luty 2021 r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 jest obecnie badane 

przez biegłego rewidenta. Aktualne dokumenty finansowe umieszczone zostaną na 
stronie internetowej Zamawiającego, jako załącznik do niniejszego pisma. 

 

13. W SIWZ jest: „skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana, wykonana z blachy gr. 
min. 3 mm, podłoga płaska z blachy hardox o gr. min. 4 mm” 

Czy zamawiający dopuści zabudowę gładką wykonaną z jednego arkusza blachy HARDXO 450                   
o grubości 3,2 mm? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

14. W SIWZ jest: „przesuwanie i zagęszczanie odpadów będzie się odbywać w systemie liniowym, 

stopień zagęszczania odpadów min. 1:5” 
Czy zamawiający dopuści system zgniotu zamocowany do odwłoka za pomocą dwóch sworzni z silą 

zgniotu 1:6? 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

15. W SWIZ jest: „wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej na 
odkształcenia i ścieranie typu hardox, o grubości min. = 10 mm” 

Czy zamawiający dopuści wannę o grubości 8 mm wykonaną z HARDOX 450 ? 
 

    Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

16. W SIWZ jest: „siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka” 
Czy zmawiający dopuszcza siłowniki  prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka? 

 
    Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

17. W SIWZ jest: „sterownik dla automatycznego lub ręcznego cyklu załadunku” 

Czy zamawiający dopuszcza zabudowę z wrzutnikiem manualnym? 
 

    Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

18. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym pod nazwą: ,,Dostawa                  
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i 

transportu odpadów komunalnych”  zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy 
dokumentów finansowych Państwa spółki: 

 Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za ostatnie                 

2 lata 
 Aktualnie dostępnych F-01 

 aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Państwa spółki. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 jest obecnie badane 
przez  biegłego rewidenta. Aktualne dokumenty finansowe umieszczone zostaną na 

stronie internetowej Zamawiającego, jako załącznik do niniejszego pisma. 
 

 

19. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pojemności 163 jeżeli łączna pojemność netto skrzyni 
ładunkowej i netto odwłoka będą nie mniejsze niż 183?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli pojemność skrzyni ładunkowej będzie 
min. 16 m3.  

 

20. Czy zamawiający dopuści wrzutnik którego krawędź zasypu będzie położona maksymalnie 
1650mm od podłoża, gdzie jednocześnie istnieje możliwość jej opuszczenia i obniżenia wysokości 

krawędzi o 400mm?  
Zapewni to Zmawiającemu zwiększenie pojemności kosza zasypowego w przypadku opróżniania 
pojemników 1.100 litrowych, a jednocześnie, po opuszczeniu klapy, pozwoli na komfortowy 
załadunek ręczny, np. worków lub odpadów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

21. Czy zamawiający dopuści skrzynię ładunkową o przekroju owalnym, bez ożebrowania, wykonaną        

z pełnych arkuszy blachy o grubości min. 4mm?  



Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowanym, powoduje obniżenie masy nadwozia, poprawia 
jego estetykę, jest tańsze w przypadku ewentualnych napraw, jednocześnie zapewnia mniejsze 
zużycie blach poszycia. Jest stosowane przez wielu producentów i nie stanowi ograniczenia 
konkurencyjności. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

22. Czy zamawiający oczekuje aby wymagany wrzutnik do opróżniania pojemników obsługiwał 

pojemniki czterokołowe zarówno poprzez ramiona boczne jak i listwę grzebieniową?  
Opróżnianie pojemników, szczególnie plastikowych, poprzez listwę grzebieniową jest rozwiązaniem 
powszechnie stosowanym. Powoduje łatwiejsze mocowanie pojemnika do wrzutnika a także 
powoduje mniej uszkodzeń pojemników. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

23. Czy zamawiający wymagany aby wymagany wrzutnik do opróżniania pojemników spełniał obecnie 

wymagane normy, szczególnie PN-EN1501-1 oraz PN-EN1501-5?  
Normy te są jednymi z podstawowych, których spełnienie jest wymagane do świadectwa CE, bez 
którego to, produkt na terenie EU nie może być sprzedawany. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiając wymaga aby zabudowa posiadała certyfikat CE 
 

24. Czy zamawiający dopuści system centralnego smarowania obejmujący mniej niż 30 paktów 
smarnych?  

Oferowany przez nas produkt posiada jedynie 9 punktów smarnych, tak więc wymóg minimalnej 
ilości punktów smarnych jest bezzasadny. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 Zamawiający zmienia wymagania techniczne i aktualizuje SWZ. 

 
25. Czy zamawiający dopuści odwłok, którego siłowniki podnoszenie umieszczone są na dachu skrzyni 

ładunkowej? 

jest to powszechne stosowane rozwiązanie w pojazdach przeznaczonych do zbiórki odpadów, nie 
stanowiące ograniczenia konkurencyjności. Takie umieszczenie siłowników nie powoduje ich 
narażenia na uszkodzenia i niesie za sobą szereg korzyści, min.:  

- polepsza bilans obciążenia na osie  
- powoduje, że odwłok (zwis tylny) może być znacznie krótszy, gdyż zwiększa się jego pojemność 

dzięki szerszej konstrukcji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

  Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

26. Prosimy o informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich 12 

miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi 

współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. Zamawiający ma świadomość 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                       
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiające informuje, że Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego nie są lub w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy nie byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane 
stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny 

PEPa. 



 

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na 
adres e-mail?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień 

każdego miesiąca? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin płatności został dokładnie określony w SWZ. 
 

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu 
zamówienia)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) 

w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą 
serwisową? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

31. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale 

komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika 
zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie haka holowniczego itp. ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 
zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 
manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                       

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 
Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 

 

32. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 

zapytania Policji  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. ? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 

zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 
Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                   

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 
Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 

 



33. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych. 

 

34. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli 

Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego 
nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie 

obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zgodnie z zapisami w rozdz. IV SWZ „Warunki i wymagania ekonomiczne dotyczące 

zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, które 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                        
w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 
oraz podatku od środków transportu. 

 

35. Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści złożenie 
Protokołu Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

36. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt podatku od środków transportowych                   
w postaci kosztów rzeczywistych na podstawie refaktury? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że pokryje koszt podatku od środków transportowych. 

 

37. Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących okresu leasingu oraz ilości rat. Wykonawca 

odnajduje w rozdziale IV SWZ informacje o 60 miesiącach i 59 ratach, natomiast w rozdziale XXI 
ust. 7 informacje o 48 miesięcznych ratach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający aktualizuje SWZ. 

 

38. Wykonawca zwraca uwagę, że nie odnajduje na portalu miniportal.uzp.gov.pl postępowania 

Zamawiającego mimo prób wyszukiwania za pomocą numeru BZP z ogłoszenia o zamówieniu czy 
nazwy postępowania/zamawiającego. Prośba o weryfikacje oraz o ewentualne wskazanie linku do 

postępowania, gdzie Wykonawca odnajdzie wszystkie dokumenty zamówienia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że postepowanie znajduje się już na stronie 
miniportal.uzp.gov.pl. 

 

39. W związku z okresem świątecznym oraz okresem pandemicznym czy Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert do 20.04.2021roku z zachowaniem terminu dostawy ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
 



40. Czy Zamawiający dopuści podwozie z silnikiem o pojemności 11 litrów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
41. Czy Zamawiający dopuści podwozie z silnikiem o momencie obrotowym 1200 Nm ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
42. Czy Zamawiający dopuści wannę zasypową wykonaną z blachy typu HARDOX o gr.8mm? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
43. Czy Zamawiający dopuści siłowniki otwierania odwłoka umiejscowione na dachu zabudowy 

smieciarki? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

44. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie siłowników prasy zgniatającej wewnątrz odwłoka 
tłoczyskami do góry? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
45. Nasza zabudowa smieciarki nie musi posiadać 30 pkt smarnych i w związku z tym czy 

Zamawiający dopuszcza max.10 pkt smarnych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia wymagania techniczne i aktualizuje SWZ. 

 

46. Celem przeprowadzenia analizy finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą                                  
o udostępnienie dokumentów: 

- sprawozdanie finansowe za 2019 r.  

           - bilans oraz rachunek zysków i strat za 2020 zamiennie  F01. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 jest obecnie badane 

przez  biegłego rewidenta. Aktualne dokumenty finansowe umieszczone zostaną na 
stronie internetowej Zamawiającego, jako załącznik do niniejszego pisma. 

 

 


