
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 9.03.2020 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 3 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych na „Dostawę ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN 

Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego - (znak sprawy 1/ZP/2020)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytanie do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Zapytanie Nr 3 

Pytanie nr 1. 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku niezaakceptowania oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy, 

Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku niezaakceptowania oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy, 

Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie z 

zaznaczeniem, iż koszt administrowania nie przekroczy kwoty 200 zł rocznie. 

 

Pytanie nr 2. 
Zamawiający przewidział w pkt. 16 IPU odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji 
przez Zamawiającego z prawa wykupu bądź rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia. Uprzejmie 
informuję, że w przypadku rezygnacji z prawa wykupu sprzętu, Zamawiający sam dostarcza sprzęt 
na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę. Proszę o stosowną korektę SIWZ w tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dokonuje stosownej korekty SIWZ zgodnie z pkt 16 IPU (zmiany poniżej): 
 
Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
Leasingobiorca wyda Leasingodawcy ładowarkę wielofunkcyjną w siedzibie Leasingodawcy lub w 
miejscu wskazanym przez Leasingodawcę i zaakceptowanym przez Leasingobiorcę. 
 

 



 

 

 

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. W zakresie załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy, ust. 16 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

Leasingobiorca wyda Leasingodawcy ładowarkę wielofunkcyjną w siedzibie Leasingodawcy. 

Wydanie ładowarki wielofunkcyjnej Leasingodawcy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego 

przez obie Strony. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

Leasingobiorca wyda Leasingodawcy ładowarkę wielofunkcyjną w siedzibie Leasingodawcy lub w 

miejscu wskazanym przez Leasingodawcę i zaakceptowanym przez Leasingobiorcę. Wydanie 

ładowarki wielofunkcyjnej Leasingodawcy nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie 

Strony. 

 

Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

1/ZP/2020. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


