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ZADANE PYTANIA DO SIWZ 
„Dostawa nowej koparko- ładowarki w formie leasingu operacyjnego 

z opcj ą  wykupu cd. 

IM SIWZ koparko-ładowarka okre ślana jest jako „pojazd" natomiast jest to maszyna budowlana-prosimy o 
sprostowanie zapisu. 

Zamawiający informuje, iż  na potrzeby niniejszego post ępowania stosuje zamiennie, równowa żne 
sformu łowania: „ pojazd" - „ maszyna budowlana" 

2. W pkt SIWZ 3.3.d. widnieje informacja „ że pojazd powinien posiadać  niezbędne wyposażenie oraz dokumenty 
dopuszczaj ące go do ruchu drogowego w Polsce. Czy ta koparka ma by ć  rejestrowana (nigdy nie stosowali śmy 
rejestracji tego typu sprz ętu ) - co Zamawiaj ący rozumie przez dopuszczenie do ruchu drogowego koparko- ładowarki? 

Zamawiający informuje, iż  przedmiot zamówienia - koparko- ładowarka nie wymaga rejestracji. Przez 
„dopuszczenie do ruchu drogowego" Zamawiajacy rozumie spetnienie warunków okre ś lonych w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 ze zm.) 

3.W pkt SIWZ 16.5. Po tym okresie Wykonawca przeniesie na Zamawiaj ącego własność  przedmiotu umowy za cen ę  
10% ceny wyłonionej oferty (brutto) Prosimy o potwierdzenie „ że warunkiem przeniesienia w łasności jest także 
uiszczenie wszystkich nale żnych Wykonawcy, z umowy leasingu, p łatności. 

Zamawiaj ący potwierdza, iż  warunkiem przeniesienia w łasności jest także uiszczenie wszystkich nale żnych 
Wykonawcy płatności 

4. W pkt SIWZ 16.23 22. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiaj ącego od wszelkich ewentualnych 
roszczeń  osób trzecich kierowanych do przedmiotu umowy. Prosimy o usuni ęcie zapisu, lub doprecyzowanie, o co 
chodzi w zapisie? 

Zamawiający informuje, iż  treść  zapisu pkt. 22 należy czytać  łącznie z treścią  pkt.21, tzn: „Wykonawca jest 
odpowiedzialny względem Zamawiaj ącego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również  za 
wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich kierowane do przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca zwolni Zamawiaj ącego od wszelkich ewentualnych roszcze ń  osób trzecich kierowanych do 
przedmiotu umowy". 

5. W SIWZ jest mowa o odkupie do 10%, ale w istotnych warunkach Zamawiaj ący pisze, że wykup ma by ć  10%. 
Ponieważ  jest to istotna ró żnica mająca wpływ na przygotowanie oferty „ prosimy o potwierdzenie, że wykup wynosi 
10%,a nie do 10% 

Zamawiający modyfikuje treść  zapisów SIWZ i za łączników, na: „wykup maszyny budowlanej - 10% 

6.W zapisach występuje sprzeczno ść  w dacie zapłaty „opłaty wstępnej" : inaczej jest w opisie inaczej w istotnych 
postanowieniach-prosimy o doprecyzowanie. 

Zamawiający modyfikuje treść  pkt 16 SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą  wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je żeli 
zamawiaj ący wymaga od wykonawcy, aby zawar ł  z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach, na: „Opłata wstępna - 10% warto ści maszyny brutto, płatna po podpisaniu bez uwag protoko łu 
zdawczo - odbiorczego" 

7.Czy Zamawiaj ący wyraża zgodę  na zastosowanie poni ższego zapisu w ramach og łoszonego przetargu? Od 
odpowiedzialności z tytu łu gwarancji i serwisu gwarancyjnego, o których mowa w SIWZ Wykonawca/Finansuj ący 
może się  zwolnić  względem Zamawiającego/Korzystaj ącego jeśli dokona na rzecz Korzystaj ącego cesji uprawnień  z 
tytułu rękojmi i gwarancji, jakie nale żne będą  Finansującemu z tytu łu zawartych z dostawcami/producentami 
Przedmiotu Leasingu umów sprzedaży za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny 



sprzedaży. 
Uzasadnienie: Wykonawca/Finansuj ący nie musi być  jednocześnie podmiotem realizuj ącym świadczenia gwarancyjne i 
serwisowe na przedmioty umowy, st ąd nie może być  odpowiedzialny za tego typu us ługi. Może za to scedować  takie 
uprawnienia przysługujące mu z tytułu zakupu przedmiotów zamówienia od producentów/dostawców na 
Zamawiaj ącego. 

Tak, Zamawiaj ący wyraża zgodę  na zastosowanie zaproponowanego zapisu. 

8.Czy Zamawiaj ący akceptuje jako zabezpieczenie transakcji weksel i deklaracj ę  wekslową? 

Tak, Zamawiający akceptuje jako zabezpieczenie weksel i deklaracj ę  wekslową, z zastrzeżeniem, że weksel wraz 
z deklaracją  podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zako ńczenia realizacji umowy. 

9.Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie Taryfy Prowizji i Op łat Wykonawcy? 

Zamawiaj ący informuje, iż  akceptuje zastosowanie Taryfy Prowizji i Op łat Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ, ofert ą, bądź  innymi dokumentami 
regulującymi stosunki stron, pierwsze ństwo mają  regulacje SIWZ. 

10.Czy Zamawiaj ący zgodzi się  na zaoferowanie maszyny wyposa żonej w silnik o mocy 55kw? 

Tak, gdyż  podana jednostka mocy w kW zosta ła umieszczona pomylkowo.Zamawiaj ący modyfikuje treść  zapisu 
w SIWZ: Zakres mocy koparko-ladowarki ma zawiera ć  się  w granicach 72-80kM. (koni mechanicznych) a ok. 
53-59kw. 2 

11.Czy Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość  zaoferowania maszyny z poziomem ha łasu w kabinie 77dB? 

Tak. Zamawiaj ący modyfikuje tre ść  zapisu w SIWZ - dopuszcza poziom ha łasu w kabinie do 77dB 

12. Czy Zamawiaj ący dopuszcza maszyn ę  wyposażoną  w dwusekcyjną  pompę  zębatą  o wydajności 143 I i ci śnieniu 
roboczym 227 bar? 

Tak. Zamawiaj ący modyfikuje treść  zapisu w SIWZ- dopuszcza zastosowanie pompy zębatej dwusekcyjnej o 
wydajności 1401 i ciśnieniu roboczym 220bar. 

13. Czy Zamawiaj ący dopuszcza maszynę  bez świadectwa homologacji i karty pojazdu - koparko - łądowarka wg 
polskich przepisów nie podlega obowiązkowi rejestracji. 

Zamawiaj ący precyzuje, iż  wymaga, aby zaoferowana koparko - ładowarka posiada ła świadectwo homologacji 
typu pojazdu lub decyzj ę  o uznaniu homologacji typu pojazdu łub świadectwo homologacji typu WE pojazdu. 

14. Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Tego typu maszyny ubezpiecza si ę  w 
oparciu o ubezpieczenie maj ątkowe. W SIWZ wskazany jest zakres ubezpieczenia AC i OC - czy w tym przypadku 
Zamawiaj ący ma na myś li typowe ubezpieczenie auto-casco? Tego typu maszyny nie podlegaj ą  rejestracji. 

Niniejszym Zamawiaj ący modyfikuje treść  SIWZ i jej za łączników, poprzez wykre ślenie zapisów mówiących o 
ubezpieczeniu przedmiotu zamówienia w ramach post ępowania. Ubezpieczenie dostarczonej koparko - 
ladowarki po stronie Zamawiaj ącego. 

15.Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu ma by ć  wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja, czy ma by ć  ujęte 
w racie leasingowej? 

Zamawiający zmodyfikowa ł  opis zamówienia poprzez wykreś lenie ubezpieczenia w ramach przedmiotu 
zamówienia. 

16.Jak Zamawiaj ący zamierza ubezpieczyć  prżedmiot leasingu w okresie pomiędzy końcem leasingu a dokonaniem 
zapłaty wartości resztowej? 

Ubezpieczenie po stronie Zamawiaj ącego. 

17. W związku z tym, że Wykonawca może zawrzeć  umowę  podwykonawczą  na dostarczenie kompletnej us ługi 
prosimy o dokonanie zmiany w SIWZ na „Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji..." zamiast „Wykonawca udzieli 
gwarancji...". 

Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zmianę  zapisów. 

Treść  niniejszych odpowiedzi stanowi jednocze śnie modyfikacj ę  zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz jej załaczników. Przy sporządzaniu oferty należy wziąć  wszystkie odpowiedzi i modyfikacj ę  pod 
uwagę . 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  przedłuża termin składania ofert do dnia 02.12.2016 r., do godziny: 10:00. 

Zmianie ulega ogłoszenie w BZP 
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