
 
ZP/DI/01/2021        Chojna, 14.06.2021 r. 
  
 
                 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. 

 
55. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający oczekuje oferty ubezpieczenia majątkowego z 

rozszerzeniem CARGO? OWUL w załączeniu  

 
Odp. na pyt. 55: Zamawiający nie jest zainteresowany rozszerzeniem CARGO. 
  

56. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający oczekuje ubezpieczenia Sprzętu od wartości 
brutto/netto maszyny? 

 

Odp. na pyt. 56: Zamawiający oczekuje ubezpieczenia pojazdów od wartości netto maszyny. 
 

57. Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający oczekuje ubezpieczenia płatnego jednorazowo 
za cały okres Umowy leasingu u czy Zamawiający oczekuje doliczenia ubezpieczenia do 

poszczególnych rat leasingu przez okres trwania Umowy? 

 
Odp. na pyt. 57: Zamawiający oczekuje doliczenia ubezpieczenia do poszczególnych rat 

leasingu przez okres trwania Umowy. 
 

58. Czy w związku z bardzo dużą ilością pytań, na które odpowiedzi udzielono w terminie 

utrudniającym przygotowanie dokumentacji przetargowej, oraz wieloma zmianami 
wprowadzonymi do istotnych zapisów SWZ, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie 

terminu na składanie ofert do 22.06.2021? 
 

Odp. na pyt. 58: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin otwarcia ofert na 22.06.2021 r. 
Zamawiający zmienia treść SWZ: 

 

Treść SWZ przed zmianą Rozdział XVI pkt 11: 
„Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2021 r. o godz. 1000. Decyduje data oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 
Głównego Urzędu Miar.” 
 
Treść SWZ po zmianie Rozdział XVI pkt 11: 
„Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2021 r. o godz. 1000. Decyduje data oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 
Głównego Urzędu Miar.” 
 
Treść SWZ przed zmianą Rozdział XVI pkt 15: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 15.06.2021 r. 
o godz. 1100. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 
 



 
Treść SWZ po zmianie Rozdział XVI pkt 15: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.06.2021 r. 
o godz. 1100. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 
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