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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sprawy: ZP/DE/01/2022 

wg rozdzielnika 

 

ZP/DE/01/2022 – DI/10/2022                Chojna, dnia 19.10.2022 r. 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania                                                         

pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu 

specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie  

Sp. z o.o.”, ozn, sprawy: ZP/DE/01/2022 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień  

w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu  

na wykonanie zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu 

specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego  

w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,  

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.10.2022 r. 

 

Pytanie nr 1: 

Z uwagi na fakt, że przedmiot leasingu jest sprzętem używanym uprzejmie proszę o zmianę warunku SWZ  

w zakresie ubezpieczenia, żadne Towarzystwo Ubezpieczeń nie ubezpieczy przedmiotu leasingu na okres 4 lat, 

jedynie na okres 12 pierwszych miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 lit. i Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dotychczasowy zapis: i) Zamawiający nie będzie ponosił kosztu 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu, zastąpił zapisem: i) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 

ubezpieczyciela w zakresie OC/AC/NNW. Zamawiający będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu 

leasingu. Tym samym została zmodyfikowana treść odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Wykonawcy w ramach 

zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.10.2022 r. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach złożonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.pukchojna.pl. Wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SWZ stanowią 

integralną część SWZ. 
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