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Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ nr KRS: 0000440307 ▪ Kapitał Zakładowy 9.555.000,00 zł, w całości opłacony. 

L. dz. 2019_11_06_1419                  Pobiedziska, 06.11.2019 r. 

 

Numer referencyjny: ZP-4/2019 

Ogłoszenie nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu 
ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na 
potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”.  
 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986), w nawiązaniu do zapytania z dnia 06.11.2019 r., niniejszym informujemy co następuje: 

 
 

1. W nawiązaniu do opublikowanej odp. nr 1 z dn. 05.11.19 r. Wykonawca nie podziela stanowiska 

Zmawiającego w kwestii naruszenie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez 

zawarcie aneksu do obowiązującego u Finansującego Umowy leasingu. 

 
Poniżej przesyłam przykłady Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu 

sprzętu – postępowań zorganizowanych w ramach przetargów nieograniczonych. 

Potwierdza to stwierdzenie Wykonawcy, że podpisanie aneksu do Umowy leasingu jest standardowym 

rozwiązaniem praktykowanym przez podmioty publiczne. 

 

Odpowiedź:   
W ramach przedmiotowego postępowania zamawiający nie będzie oceniał poprawności 

merytorycznej i formalnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanych przez innych 

zamawiających. Zapisu IPU nie będą podlegały zmianie w tym zakresie.  

 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych „zakazuje się zmian postanowień 

zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności zmiany zostały 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian”. 

 

Z powyższego wynika więc, że Zamawiający musiałby zawrzeć z Wykonawcą umowę w sprawie 

realizacji zamówienia publicznego (umowa ta nie spełniałaby przy tym w chwili jej podpisania 

wymogów opisanych w SIWZ oraz IPU), a następnie zawrzeć do niej (w wyniku negocjacji) 

stosowne aneksy. Takie działanie mogłoby zaś skutkować postępowaniem odwoławczym do KIO oraz 

unieważnieniem umowy, która nie odpowiadałaby wymaganiom Zamawiającego. 

 
Z powyższych względów Zamawiający jako gospodarz powyższego postępowania nie wyraża 

zgody na zaproponowane wcześniej rozwiązania. 
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