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                 Uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: pytań do SWZ dla postępowania ZP/DI/01/2021  

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa pojazdów w formie leasingu operacyjnego z 
opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w podziale na części:  
Część A: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych samochodów 
dostawczych  
Część B: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki chodnikowej”, 
Zamawiający przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań. 

 
45. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w napęd na tylne koła, taki rozwiązanie jest 

standardem rynkowym dla oczekiwanej klasy pojazdów, zapewniający mniejszy promień 
nawracania? 

 
Odp. na pyt. 45: Zamawiający zwraca się z prośbą o doszczegółowienie, o którą część 
postępowania jest powyższe zapytanie (część A lub część B). 
 

46. Co Zamawiający ma na myśli normę EURO 6,2, czy Zamawiający ma na myśli samochód 
spełanijący obecnie obwiązujące normę spalin? 

 
Odp. na pyt. 35:. Zamawiający oczekuje samochodu spełniającego obecnie obowiązujące 
normy emisji spalin. 
 

47. Czy Zamawiający dopuści dostawę bez katalogu części zamiennych? Dostawca nie dysponuje 
katalogiem w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej który jest dostępny przez 
miesięczny abonament. Każdy autoryzowany serwis może telefonicznie udzielić informacje 
dotyczących części zamiennych.  
 
Odp. na pyt. 47: Tak, Zamawiający dopuści elektroniczną formę katalogu części zamiennych 
lub informację „na żądanie” drogą e-mail. 
 

48. Czy Zamawiający odstąpi od oczekiwania pojazdu zastępczego na czas naprawy?  Polityka 
importera nie przewiduje pojazdów zastępczych, z racji prowadzanych statystyk usunięć 
usterek gwarancyjnych 70% zgłoszeń jest zamykanych w ciągu 6 godzin, 80% zgłoszeń 
gwarancyjnych jest zamykany w przeciągu 24h. Tak szybki czas reakcja i usunięcia usterki nie 
przewiduje potrzeby zapewnienia pojazdu zastępczego. 
 
Odp. na pyt. 48: Zamawiający oczekuje równoważnego pojazdu zastępczego na czas 
naprawy w przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne nie jest możliwe do zrealizowania w 
krótkim terminie (tj. do 24h). 
 

49. Czy Zamawiający dopuści dodanie zapisu że wykonawca zapewni dojazd wozu serwisowego 
lub holowanie do najbliższego serwisu  w przypadku wystąpienia usterki gwarancyjnej która 
uniemożliwia dalsze kontynuowanie jazdy, natomiast jeśli Wykonawca uzna że pojazd jest 
jezdny Zamawiający dostarczy i odbierze pojazd na własny koszt? 



 
 
Odp. na pyt. 49: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

50. Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazd w ciągu 120 dni? 
 

Odp. na pyt. 50: Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w przeciągu 60 dni 
kalendarzowych. 
 

51. Czy Zamawiający dopuści zamianę zapisów dotyczącą kar umownej za nieterminowe 
dostarczenie z 0,5% wartości na 0,05% wartości netto za każdy dzień opóźnienia? 
 
Odp. na pyt. 51: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
 

52. Czy rozdział III – OPZ pkt. 1, Pkt 5) ppkt. b) mówi że Wykonawca ma zapewnić 5 letni 
BEAPŁATNY Serwis (usterki gwarancyjne, przeglądy, wymiana elementów eksploatacyjnych)? 
 
Odp. na pyt. 52: Zamawiający potwierdza treść Rozdziału III pkt 5 ppkt b). 
 

53. Uprzejmie proszę o jednoznaczne wskazanie jakiej oferty oczekuje Zamawiający: 
 

- kosztem z ubezpieczenia/bez kosztu ubezpieczenia 
- na cały okres trwania Umowy leasingu/na 1 rok 

 

Odp. na pyt. 53: Zamawiający oczekuje oferty zawierającej koszty ubezpieczenia na cały okres 
trwania umowy leasingu. 

 
Jednocześnie, Zamawiający precyzuje odpowiedź na pytanie nr 40: 

Zamawiający stwierdzając: „Zamawiający nie oczekuje zawarcia jednej umowy na cały okres 
leasingu, ale na objecie ubezpieczeniem przedmiotu umowy w okresie umowy leasingu”, miał 
na myśli, iż nie oczekuje od Wykonawcy zawarcia jednej polisy ubezpieczeniowej na cały okres 
trwania umowy i dopuszcza możliwość zawarcia kilku polis przy zachowaniu ciągłości 
ubezpieczenia (np. 1 polisa ubezpieczeniowa na 1 rok umowy leasingowej).  
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