
WYJAŚNIENIA SIWZ 

1. Czy zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w silnik spełniający najnowsze normy 
emisji spalin Stage V i we wszystkie niezbędne systemy redukujące wydzielanie szkodliwych 
substancji do atmosfery w tym system adblue i filtr cząstek stałych? 

Odp: Zamawiający nie dopuszcza maszyny opisanej przez Wykonawcę z normą emisji spalin Stage V. 

2. Czy zamawiający dopuszcza maszynę, której konstrukcja wyklucza konieczność stosowania 
dodatkowej osłony wału? Wał nie wystaje poniżej poziomu podłogi maszyny. 

Odp: Zamawiający dopuszcza maszynę bez dodatkowej osłony wału 

3. Czy zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w przednią łyżkę wielofunkcyjną 
zamontowaną na sworzniach (bez szybkozłącza) wyposażoną dodatkowo w widły wahliwe? 

Odp: Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyposażonej w przednią łyżkę wielofunkcyjną oraz 

dodatkowo w widły wahliwe. 

4. Zgodnie warunkami SIWZ Zamawiający oczekuje wskazania szacunkowej wartości 

ubezpieczenia na okres trwania Umowy leasingu. Uprzejmie informuję, że Wykonawca 

przedstawi ofertę ubezpieczenia Sprzętu w zakresie majątkowym na koszt 

Zamawiającego. Ubezpieczenia w zakresie OC zobowiązany jest Zamawiający we 

własnym zakresie, z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 26 Ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy. Proszę o akceptację 

powyższego. 

Odp: W związku z faktem, że opisana sytuacja nie jest zależna od Oferenta, Zamawiający akceptuje 

zapisy powyższe Oferenta. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 

stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w 

wysokości: 160 zł.  Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności 
związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi 

kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, 
bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje 

Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

 

Odp: Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, 

roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł.   

 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdział 4, pkt. 1k) SIWZ o następujący 

zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy 

leasingu”. 

Odp: Zamawiający rozszerza zapis rozdziału 4, pkt 1k) SIWZ o następujący „pod warunkiem spłacenia 

przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu” 

 

 
7. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania 

wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, 
które umożliwią przeprowadzenie takich czynności: 

            - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019; 



            - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2020. 

Odp: Zamawiający przekaże dane finansowe zainteresowanym Wykonawcom. 

 

8. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. WIBOR 

1 czy WIBOR 3M. 

Odp: Zamawiający oczekuje oprocentowania opartego o WIBOR 3M. 

 

9. Uprzejmie proszę o udostępnienie zał. 7 zgodnie z zapisem rozdziału 4, pkt. 3 SIWZ. 

Odp: Zapis w rozdziale 4 pkt. 3 SIWZ jest błędny, omyłkowo umieszczony w SIWZ, nie ma załącznika 

nr 7. 

 

 


