
 

         Wałbrzych, dnia 04.08.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCÓW  
W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

 
 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn. „Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego”, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Zapytanie nr 1. 
Szanowni Państwo,  
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym na: „Zakup w formie leasingu 
pojazdu specjalnego”, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
Pytanie nr 1:  
W związku z wymogiem zastosowania węża wysokociśnieniowego 1 1/4” ( DN32 mm) o długości 280 
mb zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie pompy nurnikowej charakteryzującej się nieznacznie 
mniejszym wydatkiem t.j. 350 l/min przy gwarantowanym ciśnieniu nie mniej, aniżeli 205 bar. Przy 
długości węża 280 mb spadek ciśnienia na każde 30 m węża DN 32 mm wynosi 8 barów przy pompie 
nurnikowej 175 bar/408 l/min ( taka pompa jest dopuszczona ). Z kolei spadek na każde 30 m węża DN 
32 wynosi 5 bar przy pompie nurnikowej 205 bar/350 l/min ( taka pompa nie spełnia min wymogu 400 
l/min). W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją kiedy pompa niedopuszczona charakteryzuje się 
lepszymi parametrami od pompy dopuszczonej albowiem ciśnienie na końcu węża DN 32 będzie 
wynosić ok 100 bar dla pompy o wydatku 408 l/min, a dla pompy 350 l/min ciśnienie to wyniesie 150 
bar czyli będzie o 50% większe. Po konsultacjach technicznych z producentem zabudowy doszliśmy do 
wniosku, że wyposażenie pojazdu w optymalną pompę jest zarówno w interesie Zamawiającego jak  
i Wykonawcy i stąd niniejszy wniosek. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie. 
 
Zapytanie nr 2. 
Przedmiot zamówienia: leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system 
odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego  
w technologii informatycznej, podłączonego do szyny informatycznej podwozia. 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na Państwa stornie internetowej, proszę o udzieleni 
odpowiedzi na poniższe pytania. 
Pytania dot. Załącznik nr 1a, punkt 2 POJAZD: 
Pytanie nr 1:  
Pytanie 1. Dot. Pkt. 2.1.4 i 2.1.6  
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 11l generujący moc maks. 
480KM, przy jednoczesnym zapewnieniu o optymalnej wartości momentu obrotowego dobranego 
specjalnie dla producenta zabudowy oraz wystarczające do spełnienia wymagań układów 
hydraulicznych. Różnica pomiędzy wymaganymi 12l i 500KM jest nieznaczna a pozwoli na dostęp do 
przetargu większej ilości potencjalnych wykonawców.  
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie. 
 
 



Pytanie nr 2: dot. Pkt. 2.1.10  
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w podgrzewany filtr paliwa realizowany przez 
ogrzewanie olejem napędowym wracającym do zbiornika z układu wtryskowego tzw. powrotem? Takie 
rozwiązanie jest powszechnie stosowane na rynku Polskim i jest w zupełności wystraczające. Nie ma 
problemów z uruchomieniem pojazdu wyposażonego w takie rozwiązanie w warunkach zimowych.  
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie. 
Pytanie nr 3: dot. Pkt. 2.1.19 oraz 2.1.20  
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w skrzynię biegów zautomatyzowaną bez pedału 
sprzęgła? Skrzynia taka jest skrzynią mechaniczną ze sprzęgłem konwencjonalnym sterowanym  
automatycznie za pomocą układu pneumatycznego. Rozwiązanie jest dużo trwalsze, łatwiejsze  
w obsłudze i pozwalające na obniżenie zużycia paliwa. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie. 
 
Zapytanie nr 3. 
Szanowni Państwo,  
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym na: „Zakup w formie leasingu 
pojazdu specjalnego”, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP){III}, bliskimi 
współpracownikami PEPa{IV} lub członkiem rodziny PEPa{V}. Zamawiający ma świadomość 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
[ii] Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozumie się przez to osoby fizyczne 
zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, 

w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady 
Ministrów, 

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 
c) członków organów zarządzających partii politycznych, 
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych 

wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów 
nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz 
członków Zarządu NBP, 

f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów 
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub 
osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 

dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów 
generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej 
administracji specjalnej. 
[iii] Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - 
rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane 



stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 

osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały 
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne. 
[iv] Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego nie są i nie byli w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobami 
fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP) bliskimi współpracownikami PEPa 

lub członkiem rodziny PEPa. 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 
12 dzień każdego miesiąca? Faktury są generowane na początku każdego miesiąca i wysyłane  
w formie e-faktury na maila i/lub dostępne w portalu klienta.  
Odpowiedź na pytanie nr 2:  
Zamawiający wyraża zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego 
miesiąca. 
Rozdz. III ust. 3 pkt 7 SWZ (zdanie trzecie) otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza fakturę  
w wersji papierowej”. 
PODSTAWA PRAWNA: art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami). 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie ubezpieczony przedmiot 
zamówienia?  
Odpowiedź na pytanie nr 3:  
Pojazd specjalny zostanie ubezpieczony w firmie COMPENSA TU S.A. 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia będzie ubezpieczony przez Zamawiającego  
w zakresie OC/AC/NW od dnia rejestracji w WK do dnia odkupu. 
Odpowiedź na pytanie nr 4:  
Zamawiający potwierdza, że pojazd będzie ubezpieczony w zakresie OC/AC/NW od dnia rejestracji  
w WK do dnia wykupu. 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy)  
w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą 
serwisową? 
Odpowiedź na pytanie nr 5:  
Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu 
bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową. 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający poniesie koszty pierwszej rejestracji przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji 
na podstawie refaktury? Koszt ten nie będzie uwzględniony w ofercie.  
Odpowiedź na pytanie nr 6:  
Zgodnie z rozdz. III ust. 3 SWZ „Koszty opłat za rejestrację, wyrobienie wtórnika dowodu 
rejestracyjnego, wtórnika karty pojazdu lub wtórnika tablic rejestracyjnych będą refakturowane na 
Zamawiającego i nie stanowią składnika cen rat leasingowych (wymaga się udokumentowania 
poniesionych kosztów przez wykonawcę)”. 



Pytanie nr 7: 
Czy na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający dopuści wykaz dostaw wraz  
z Protokołem odbioru przedmiotu leasingu?  
Odpowiedź na pytanie nr 7:  
Zamawiający dopuszcza wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje, bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (…) zgodnie z rozdz. 
VII ust. 7 pkt 1 SWZ. 
 
Zapytanie nr 4. 
Szanowni Państwo,  
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym pod nazwą „Zakup w formie 
leasingu pojazdu specjalnego”, zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy dokumentów 
finansowych Państwa spółki: 

➢ Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za ostatnie  
2 lata 

➢ Aktualnie dostępnych F-01 
➢ aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Państwa spółki.  

Jest to niezbędne do oceny kondycji finansowej Zamawiającego.  
Odpowiedź:  
Zamawiający przekazuje i udostępnia na swojej stronie internetowej wskazane dokumenty, o których 
mowa w pytaniu. 
 
 W związku z powyższym Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, które 
należy złożyć w terminie do 17.08.2021 r. do godz. 1000 ( otwarcie ofert w dniu 17.08.2021 r. o godz. 
1100). 
 
PODSTAWA PRAWNA: art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami). 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu 
(dedykowane formularze dostępne na ePuap) na adres Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.: /WPWiK-Walbrzych/SkrytkaESP 
 

 

  
 

 


