
EKO-PASYM Sp. z o.o.       Pasym, dnia 

05.05.2020 r. 

ul. Kościuszki 22 B 

12-130 Pasym                  

                   

         WYKONAWCY 

 

    Wyjaśnienie treści SIWZ:   

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego 
typu śmieciarka przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów  dla EKO Pasym 

Sp. z o.o”. 

(Nr ogłoszenia: 531499-N-2020 z dnia 2020-04-16) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

 Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku 

z otrzymanym zapytaniem:  

Zapytanie 1: Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia - Zabudowa 2 komorowa 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : Zabudowa 2 komorowa lub 1 

komorowa? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 2:  Klimatyzacja  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : klimatyzacja lub bez klimatyzacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 3:  Kontrola trakcji 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : kontrola trakcji polegająca na systemie 

ABS? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 4: EURO 5  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : EURO 5 lub EURO v4? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Zapytanie 5: Wielkość zabudowy 10-13 m3 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : Wielkość zabudowy 10-16m3? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 6: Nie starszy niż 2010r. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : nie starszy niż 2007 r.? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 7: Skrzynia biegów automatyczna 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : Skrzynia biegów automatyczna lub 

manualna? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 8: Dopuszczalna masa całkowita maksymalnie 15 000 kg 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Dopuszczalna masa całkowita 

maksymalnie 19 000kg 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 9: Rozstaw osi 3,6 m 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: rozstaw osi 3,9 m? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie 10: Uprzejmie proszę o zmianę zapisów rozdziału XVII, pkt. 1 oraz pkt. 2 

SIWZ i dopuszczenie okresu trwania Umowy leasingu na czas: 48 miesięcy i opłaty 

wstępnej w wysokości 10%.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ dotyczących 

umowy leasingu. 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.      

       



        

 

       


