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Nasz znak: EP/220/51/2017/3            Data: 10.07.2017r. 

                              

                               

WYJAŚNIENIE I ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/51/2017 pn. Dostawa samochodu 
osobowego do 3,5 tony z wykonaną zabudową kontenerową, wraz z 
finansowaniem w formie leasingu operacyjnego dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zmieniono jej treść: 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do 

ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury 

wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z 

kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z 

korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że poniesie koszty opłaty za rejestrację w ramach ogólnej 

wartości składanej oferty. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się o modyfikację zapisów §4 ust. 1 na następujący: „Wykonawca na dostarczony pojazd bazowy 

zapewni udzielenie następujących gwarancji…”.  Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem 

sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uszczegóławia, iż wymaga gwarancji producenta i dopuszcza zapis w 

umowie leasingowej mówiący o udzieleniu i/lub zapewnieniu udzielenia tejże gwarancji. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wskazał dokona płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty 

zawarcia Umowy leasingu.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona płatności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ - Istotne 

Postanowienia Umowy, § 2 pkt 5 i 6. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie nr 4 

Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę pojazdu oraz świadectwo. 

Uprzejmie informuję, że oryginał karty oraz świadectwa musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), 

który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa 

homologacji. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza przedstawienie Zamawiającemu kopii karty pojazdu oraz 

kopii świadectwa homologacji potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

 

Pytanie nr 5 

W §2 ust 5, ust. 6 umowy Zamawiający opisał terminy płatności wynagrodzenie z tytułu rat.  Uprzejmie 

informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze 

sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią 

umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 

Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i 

zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego 

po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie 

harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami 

ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 ust. 5 

dodaje sformułowanie „w terminie comiesięcznym” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 6 

Zamawiający wprowadził kary umowne za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, kolejno zastrzega sobie 

prawo (niezależnie od tego, że KC w zakresie leasingu takiego uprawnienia nie przewiduje) do jednostronnego 

wypowiedzenia umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia ewentualnych 

nieprawidłowości. KC nie przewiduje prawa do takiego zachowania. Zapisy o odstąpieniu od umowy ( a to jest 

coś innego niż wypowiedzenie umowy) określają szczegółowo możliwości takiego zachowania (art. 491 i art. 492 

KC). Natomiast konsekwencją odstąpienia jest przyjęcie, że do umowy nie doszło, co w kontraście używania 

przedmiotu leasingu jest oczywiście nie do zaakceptowania.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zwraca uwagę, iż przewidziane w przepisach KC tzw. ustawowe prawo 

odstąpienia nie wyłącza, ani nie ogranicza tzw. umownego prawa odstąpienia – tj. sformułowanie 

w umowie przesłanek, których zaistnienie umożliwi Zamawiającemu złożenie oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. Zamawiający podkreśla, że zastrzegł umowne prawo odstąpienia tylko w 

jednym przypadku – tj. zgodnie z §6 ust. 2 IPU – w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu 

Pojazdu trwającej dłużej niż 5 dni. Tym samym przesłanka odstąpienia zaistnieje jeżeli 

Zamawiający nie będzie mieć możliwości korzystania z Pojazdu, bo wykonawca pozostawał będzie 

w zwłoce z jego dostarczeniem. Zastrzeżenia Wykonawcy są zatem bezpodstawne. 

 

Pytanie nr 7 

Zamawiający wskazał w § 7 ust. 1 umowy, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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tytułu. Proszę o dopuszczenie takiej zmiany jako automatycznej, bez konieczności sporządzania aneksu do 

Umowy leasingu. Automatyczna zmiana wysokości naliczanego podatku wydaje się zasadna, ponieważ jeśli 

dokonuje się zmiana ustawowej stawki podatku VAT,  jest ona wszystkim znana, gdyż dotyczy całego obszaru 

prawnego RP.   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy 

umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę o 

wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu 

jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje następujący sposób wykupu. Zamawiający, o ile chce 

dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową. 

Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W 

sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a sprzęt 

zwraca Leasingodawcy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje przedstawiony sposób wykupu. 

 

Pytanie nr 10 

Z uwagi na sezon urlopowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 

07.VII.2017 r. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Pismem znak: EP/220/51/2017/2 z dnia 04.07.2017r. 

przesunął termin składania ofert na 14.07.2017r. do godz. 11:00. 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w imieniu EFL S.A. zwracam się z prośbą o udostępnienie 

następujących dokumentów finansowych: 

1)Informacja o przychodzie i dochodzie narastająco za 2016 i  do bieżącego miesiąca 2017 (RZiS i  

Bilans) lub dane za 2015 i 2016 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i zamieszcza przedmiotowe dokumenty na stronie 

internetowej www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „wyjaśnienia”, pod nazwą: Zał. nr 1 do Wyj. 1 – 

Bilans na 2016-12-31, Zał. nr 2 do Wyj. 1 – Bilans SPWSZ 31.03.2017, Zał. nr 3 do Wyj. 1 – Rach. 

zysku i strat 2016-12-31, Zał. nr 4 do Wyj. 1 – RZiS SPWSZ 31.03.2017 

 

ZESTAW 3  

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzoną gwarancje mechaniczną pojazdu na okres 48 miesięcy ale z limitem 

200 000 km? To daje 50 000 /rok. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale XIII pkt 3, nadając mu brzmienie: 

„3) gwarancja mechaniczna pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok – 5% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów”: 

- dla gwarancji mechanicznej pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok wynoszącej 

36 miesięcy – 0 pkt 

- dla gwarancji mechanicznej pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok wynoszącej 

37 – 48 m-cy – 2 pkt 

- dla gwarancji mechanicznej pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok wynoszącej 

49 – 59 m-cy – 3 pkt 

- dla gwarancji mechanicznej pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok wynoszącej 

60 m-cy i powyżej – 5 pkt 

przy czym minimalna gwarancja mechaniczna pojazdu z minimalnym limitem 50 000 kilometrów 

na rok to 36 miesięcy”  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ  w 

punkcie 5, który otrzymuje brzmienie:  

„5. GWARANCJA 
Zamawiający wymaga gwarancji: 

5.1. Mechanicznej – minimum 36 miesiące z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok 
/kryterium oceny/;  

5.2. Lakierniczej – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów; 
5.3. Na skrzynię ładunkową (kontener) – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów /kryterium 

oceny/ 

Okres powyższych gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia.” 

 
Zamawiający zmienia również treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 4 ust. 1 

pkt a. zastępuje sformułowanie „bez limitu kilometrów” sformułowaniem „z minimalnym limitem 

50 000 kilometrów na rok”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

ZESTAW 4  

 
Pytanie nr 1 

Proszę o ujednolicenie minimalnego okresu gwarancji mechanicznej na pojazd. 

W SIWZ, rozdział 13, pkt 3 jest minimum 36 m-cy, a w załączniku 1 do SIWZ, pkt.5, jest minimum 24-mce.  

Fabryczna gwarancja na pojazd mechaniczny jest zawsze 24 miesiące bez limitu kilometrów, rozszerzana 

oddzielnymi umowami z limitem kilometrów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga min. okresu gwarancji mechanicznej pojazdu wynoszącej 36 

miesięcy i dlatego też zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale XIII 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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pkt 3 i w pkt 5  w Załączniku nr 1 do SIWZ  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieni,  zgodnie z 

odpowiedzią Zamawiającego udzieloną w zestawie 3. 

 

ZESTAW 5  

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca załączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na swoim wzorze uwzględniającym zapisy wskazane we wzorze 

Zamawiającego – załącznik nr 6 do SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza złożenie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów, ale przy uwzględnieniu wszystkich zapisów zawartych we 

wzorze Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedstawił, że wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie 

polegające na dostawie ambulansu w formie leasingu operacyjnego o wartości minimum 300 000,00 zł brutto? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu rozdziału VI punkt 16 ppkt. 4) SIWZ „Wszelka korespondencja 

oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych”. 

Możliwość zawierania tego typu umów w których podział obowiązków między stronami zależy wyłącznie od ich 

woli wynika z obowiązującej zasady swobody umów. Zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą 

ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż w świetle 

obowiązujących przepisów Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez siebie 

formie prawnej, a Zamawiający nie może tej swobody w sposób nieuzasadniony ograniczać. „Zamawiający, 

formułując warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, nie może 

ograniczyć swobody tworzenia konsorcjum” (orzeczenie regionalnej komisji orzekającej z 16.06.2009 r., sygn. 

akt 0965-DB/75/09).  Dlatego też bezpodstawny jest wymóg Zamawiającego, aby tylko Lider był uprawniony do 

dokonywania rozliczeń z Zamawiającym w imieniu Konsorcjum.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykreślając w Rozdziale VI pkt 16 ppkt 4. 

 

Pytanie nr 4 

W związku z faktem, iż przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością Wykonawcy 

(Leasingodawcy), a co za tym idzie karty pojazdów powinny być zdeponowane u właściciela pojazdu, prosimy 

Zamawiającego o zmianę zapisu w §4 ust. 3 pkt. b. Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ i 

nadanie mu brzmienia: „kopię karty pojazdu”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza przedstawienie Zamawiającemu kopii karty pojazdu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w załączniku 1b tabela 2 pkt 2.2. - Skrócenie długości podstawowego 

okresu trwania umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu oraz pkt 2.3 - Przedterminowe zakończenie 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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umowy leasingu na wniosek Korzystającego, nastąpią wyłącznie w formie aneksu za zgodnym oświadczeniem 

obu stron, oraz, że nie nastąpi wcześniej niż po upływie 40% czasu amortyzacji przedmiotu umowy. 

Wskazujemy, że Umowa leasingu operacyjnego musi spełniać ściśle określone warunki zawarte w przepisach. 

Okres obowiązywania takiej umowy nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że przedterminowe Zakończenie umowy leasingu na 

wniosek Korzystającego nastąpi wyłącznie w formie aneksu za zgodnym oświadczeniem obu stron, 

oraz że nie nastąpi wcześniej niż po upływie 40% czasu amortyzacji przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 1 pkt. a. IPU – załącznik 

nr 4 do SIWZ, z 10% do 5%. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 7 

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 1 pkt. b. IPU – załącznik 

nr 4 do SIWZ, z 500,00 zł do 250,00 zł. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmniejsza karę umowną z 500,00 zł na 300,00 zł. W związku z tym, 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Istotnych 

Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 6 ust. 1 pkt b. 

zastępuje sformułowanie „500,00 zł za każdy dzień zwłoki” sformułowaniem „300,00 zł za każdy 

dzień zwłoki”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu określonego w §6 ust. 2 IPU – załącznik nr 4 do SIWZ, z 5 dni do 
10 dni. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, mając na uwadze §2 ust. 8, że Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 
kosztów poniesionych opłat lub mandatów, które zostaną zasądzone przez właściwe organy zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących 

załącznik nr 4 do SIWZ poprzez usunięcie w §2 ust. 8 pkt b, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną część Umowy stanowiła tabela opłat  

i prowizji, z zastrzeżeniem, iż opłaty i prowizje, zawarte w przedmiotowej tabeli, a nieujęte  

w niniejszym opisie zamówienia jako element składowy oferty (m.in. opłaty wstępne, wydanie 
przedmiotu leasingu oraz opłaty dot. ubezpieczenia i rejestracji), nie mogą być wyższe niż: 

a. zmiana terminów płatności rat w czasie trwania umowy leasingu: 250 zł netto, 
b. wystawienie pierwszego monitu w miesiącu: 0 zł, 

c. wystawianie i przesyłanie Zamawiającemu faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej: 0 zł, 
d. przygotowanie duplikatu dokumentów: 0 zł, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 27  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 

 
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

e. zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jego trwania: 0 zł; Zamawiający 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów rzeczywistych, 

f. przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu wskutek nieterminowego regulowania 

zobowiązań przez Korzystającego bez zmiany harmonogramu: 4 000 zł (kryterium 
oceny ofert).” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.  

 

Pytanie nr 10 

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy, jakie 
dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §7 ust. 1 IPU – załącznik nr 4 do SIWZ zapisów o następującym 

brzmieniu: 
1) – 3) (…); 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewiedzieć w chwili 

zawierania umowy; 
5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 
7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 

posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 

Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej 
jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena 

wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 
prawnego; 

10) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.; 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że dodaje w § 
7 po ust. 10 ust. 11 i 12 o treści: 

„11. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwa również poprzez: 
1) zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy lub terminu dostawy Pojazdu, w przypadku 

niemożności zachowania pierwotnie ustalonych w Umowie terminów z przyczyn, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, niezawinionych przez żadną ze Stron, 

2) zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast Pojazdu 

wskazanego w Ofercie innego Pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego 
określone w SIWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd 

zaoferowany w Ofercie; warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wycofanie lub wstrzymanie 
produkcji Pojazdu pierwotnie zaoferowanego w Ofercie, zmiana taka nie może spowodować 

zwiększenia Wynagrodzenia, 

3) zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast Pojazdu 
wskazanego w Ofercie innego Pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd 
zaoferowany w Ofercie; w przypadku pojawienia się pojazdów nowszej generacji, o 

korzystniejszych dla Zamawiającego właściwościach użytkowych lub eksploatacyjnych, zmiana 
taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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4) zmianę Wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z wejścia w życie 

nowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

12. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa również poprzez wprowadzenie zmian nieistotnych, 

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, w tym w szczególności polegających na 

zmianie: 

1) osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będącej następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

5) zmianę rachunku bankowego którejkolwiek ze Stron.” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych 

Postanowieniach Umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, iż termin płatności opłaty wstępnej nastąpi w ciągu 14 dni od daty protokolarnego 

odbioru pojazdu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu płatności 
opłaty wstępnej. 

ODPOWIEDŹ: Płatność opłaty wstępnej nastąpi zgodnie z § 2 ust. 6 Istotnych Postanowień 

Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, iż termin płatności pierwszej raty leasingowej nastąpi ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu dostawy przedmiotu leasingu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, iż pozostałe raty leasingowe będą płatne na koniec każdego kolejnego miesiąca. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 14 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opłata końcowa (wykupowa) będzie płatna w terminie płatnosci 

ostatniej tj. 35 – tej racie leasingowej. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że Amortyzacji Przedmiotu Leasingu – w rozumieniu przepisów prawa o podatku 

dochodowym – dokonuje Wykonawca. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i IPU – 

załącznik nr 4 do SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zapisy we wzorze umowy Wykonawcy 

nie będą sprzeczne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i Istotnymi 

Postanowieniami Umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat 

płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In 

blanco wraz z deklaracją wekslową. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 19 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z 

deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku 

odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją 

wekslową. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu za cały okres trwania leasingu ma 

był wliczony w cenę oferty tj. raty leasingowe, tylko będzie refakturowany na rzecz Zamawiającego w cyklach 

rocznych? 

Pragniemy zauważyć, iż ze względu na długi okres leasingowania nie jest możliwym prawidłowe skalkulowanie 

ceny oferty i rat leasingowych z uwzględnieniem ubezpieczenia przez okres 3 lat, gdyż wysokość stawki składki 

ubezpieczeniowej może w każdym roku ulec zmianie. Na rynku, żadna firma ubezpieczeniowa nie zagwarantuje 

stałej stawki składki ubezpieczeniowej na okres 3 lat. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 

formularza ofertowego, stanowiącego załącznika nr 2 do SIWZ w ten sposób, że dodaje po 

zapisach dotyczących całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy sformułowanie: „w tym: 

ubezpieczenie przedmiotu leasingu na okres 12 miesięcy wynosi: ………………………………………… 

PLN” oraz w zakresie Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten 

sposób, że w § 2 zmienia treść ust. 3: z „Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszt: leasingu wraz z 

kosztami początkowymi i opłatami manipulacyjnymi, ewentualnymi podatkami drogowymi, 

rejestracją pojazdu i jego ubezpieczeniem na cały okres leasingowania w zakresie OC, AC, NNW 

oraz Assistance, rat miesięcznych, koszt wykupu Pojazdu po okresie leasingowania, dostawy 

Pojazdu do siedziby Zamawiającego, szkolenia z obsługi Pojazdu i zamontowanych elementów, 

wskazanych w przedmiocie zamówienia. Wszelkie powyższe koszty muszą winny być wliczone w 

ratę leasingową” na „Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty: koszt leasingu wraz z kosztami 

początkowymi i opłatami manipulacyjnymi, ewentualnymi podatkami drogowymi, rejestracją 

pojazdu i jego ubezpieczeniem na okres 12 miesięcy w zakresie OC, AC, NNW oraz Assistance, rat 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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miesięcznych, koszt wykupu Pojazdu po okresie leasingowania, dostawy Pojazdu do siedziby 

Zamawiającego, szkolenia z obsługi Pojazdu i zamontowanych w nim elementów wskazanych w 

przedmiocie zamówienia. Wszelkie powyższe koszty winny być wliczone w ratę leasingową”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu 

ofertowym oraz w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Istotnych Postanowieniach Umowy, 

które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 22 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości 

dodania do Formularza Ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ następującego zapisu: „Ubezpieczenie przedmiotu 

leasingu za okres pierwszych 12 miesięcy trwania umowy wynosi ………………. zł. licząc od daty wystawienia 

polisy i zostanie refakturowany na rzecz Zamawiającego. Należności za pozostały okres ubezpieczenia będą 

refakturowane na rzecz Zamawiającego w cyklach rocznych”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, odpowiadając na pytanie 21 w zestawie 5, zmienił treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego, stanowiącego załącznika nr 2 

do SIWZ w ten sposób, że dodał po zapisach dotyczących całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

sformułowanie: „w tym: ubezpieczenie przedmiotu leasingu na okres 12 miesięcy 

wynosi: ………………………………………… PLN”. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na refakturowanie polisy. 

 

Pytanie nr 23 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), stanowiący 

załącznik i który powinien być podpisany przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu.  

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż do aktów prawa wewnętrznego Wykonawcy, takich jak 

kodeksy etyczne, zastosowanie znajdą postanowienia § 8 IPU. Zamawiający może wyrazić zgodę 

na przestrzeganie tego rodzaju kodeksu w zakresie oraz na warunkach określonych w § 8 IPU. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do IPU zapisu co do związania się kodeksem 

etycznym, którego treści na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zna. 

 

Pytanie nr 24 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

“Klauzula salwatoryjna 

1) Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i 

skuteczność.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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2) Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy 

Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 

prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art 139 ust. 1 ustawy Pzp, do umów w sprawach 

zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny. 

Tym samym do umowy, którą zawrze Zamawiający z wybranym wykonawcą zastosowanie znajdzie 

klauzula salwatoryjna przewidziana w przepisie art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym 

„jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co 

do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych 

nieważnością czynność nie zostałaby dokonana”. 

 

Pytanie nr 25 

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów:  

„Klauzula ochrony danych osobowych 

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w 

wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie 
stosuje się do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W takim stanie rzeczy wprowadzenie takiego 

zapisu jest bezprzedmiotowe.  
Nie mniej Zamawiający wskazuje, że proponowany przez Wykonawcę zapis wydaje się 

akceptowalny w świetle postanowień § 8 IPU, co oznacza, iż zasadniczo nie ma przeciwskazań do 
zawarcia go we wzorze umowy lub ogólnych warunkach umów. 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przysługującego 

Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z 

ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż postanowienia przywołanej ustawy obowiązują z mocy 

prawa. Zamawiający nie sprzeciwia się zawarciu we wzorze umowy stosowanym przez 

Wykonawcę, ogólnych warunkach umów czy innych dokumentach, o których mowa w § 8 IPU, 

postanowień dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, o ile postanowienia te 

będą zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

 

ZESTAW 6  

 
Pytanie nr 1 

Zwracany się z prośbą o przesłanie poniższych załączników w wersji edytowalnej Word: 

- załącznik nr 1 do siwz 
- załącznik nr 1A do siwz 

- załącznik nr 1B do siwz  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1A do SIWZ - Wymagane parametry techniczne 

/wyposażenie oraz Załącznik nr 1B do SIWZ - Parametry podlegające  ocenie jakości w formie 
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”  
 

ZESTAW 7  

 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie pojazdu z kolumna kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie i z 
fotelem kierowcy regulowanym w 3-ech płaszczyznach? Takie rozwiązanie pozwala dobrać odpowiednią pozycję 

za kierownicą osobom o każdym wzroście. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pojazd z kolumną kierownicy regulowaną w jednej 

płaszczyźnie i z fotelem kierowcy regulowanym w 3-ech płaszczyznach. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd z zabudową kontenerową o szerokości wewnętrznej 200 cm, 

pod warunkiem, że sposób zabudowy umożliwi wygodne korzystanie z opisanych przez Zamawiającego szaf 

transportowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

 
Pytanie nr 3 

Czy opisane przez Zamawiającego szafy transportowe również są przedmiotem zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Opisane przez Zamawiającego szafy transportowe nie są przedmiotem zamówienia. 
 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi otwieranymi do kąta 180 

stopni? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 5 

Czy ze względu na sezon urlopowy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty 

podpisania umowy?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
ZESTAW 8  

 
Pytanie nr 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.07.2017r. godz. 11:00 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Pismem znak: EP/220/51/2017/2 z dnia 04.07.2017r. 

przesunął termin składania ofert na 14.07.2017r. do godz. 11:00. 

 
ZESTAW 9  

 
Pytanie nr 1 

W związku z tym, że dodatkowe szafy wewnątrz zabudowy muszą spełniać odpowiednie normy 
bezpieczeństwa, a jednocześnie konstrukcja powinna spełniać oczekiwania Klienta prosimy o szczegółowe 
opisanie wymaganych w specyfikacji przetargu szaf (z jakiego materiału mają być wykonane, do czego  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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dokładnie mają służyć, sposób zamykania – drzwi pojedyncze czy podwójne, szuflady itp.), które mają zostać 
zamontowane w kontenerze. Jeśli to możliwe, prosimy o skan, zdjęcie lub rysunek szaf, których Państwo 
wymagacie w SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że szafy transportowe nie są przedmiotem zamówienia. 
 
 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

       Małgorzata Usielska 
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