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WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ II 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

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

wykupu fabrycznie nowego pojazdu z zamontowanym żurawiem, służącego do wywozu 

zebranych odpadów komunalnych” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem: 2021/S 094-246446, data zamieszczenia: 12.05.2021 r. 

 

Na podstawie art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, (dalej zwanej 

SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa                     

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu  

z zamontowanym żurawiem, służącego do wywozu zebranych odpadów komunalnych” 

 

 

1. Pytanie do pkt 13  

Wykonawca prosi o stosowanie w ramach odpowiedzialności za wady wyłącznie reżimu 

gwarancji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Pytanie do pkt 16 

Wykonawca prosi o informację czy termin wyznaczony będzie odpowiedni do rodzaju, 

specyfiki wady.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin wyznaczony będzie odpowiedni do rodzaju                            

i specyfiki wady. 

 

3. Pytanie do pkt 17 

Wykonawca prosi by zawiadomienie o wykrytej wadzie następowało niezwłocznie nie 

później jednak niż 3 dni od dnia jej wykrycia. 

Poinformowanie o wadzie ma istotne znaczenie dla możliwości szybkiej reakcji                                     

i zapobieżenia rozwojowi wady czy powstanie w związku z jej zaistnieniem dalszych szkód. 

W przypadku wystąpienia wady jej  możliwie szybkie zdiagnozowanie i przystąpienie do 

usunięcia może zapobiegać powstaniem dalszych wad czy szkód. Dlatego też poinformowani 

o wadzie dopiero po upływie 10 dni nie ma uzasadnienia w względach technicznych, wbrew 

pozorom nie uwzględnia interesu Zamawiającego – (zapewnienie pojazdu zastępczego 

zgodnie z pkt 19) i może prowadzić do powstanie szkody, za którą odpowiedzialność nie 

będzie ponosił Wykonawca.  

Zawiadomienie o wadzie po 10 dniach może prowadzić do braku możliwości realizacji 

obowiązków gwarancyjnych. 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i jednocześnie wyjaśnia, że 

zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                        

o powstałych wadach i awariach przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od ich 

ujawnienia. 

 

4. Pytanie do postanowienia pkt 27 lit. b);  lit. e)  

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej z 20% do 15% 

Zastrzeżenie kary w wysokości 20% jest bardzo wysokie i naraża Wykonawcę na istotne 

ryzyka. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Pytanie do postanowienie pkt 28 

Wykonawca prosi o stosowanie kar umownych jako podstawy odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Pytanie do pkt 27 lit. a), lit b), lit c), lit. d) 

Wykonawca prosi o naliczanie kary od wartości netto, a nie brutto. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 

 

 


