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Bydgoszcz,  02  listopada 2022 r. 
 
L.dz.  GZ/MK/  3192  /2022 
 
 
Sprawa: Dostawa-leasing fabrycznie nowej ładowarki kołowej, MKUO ProNatura ZP/NO/52/22 
 
 
I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 w zw. z art. 137 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień  
na zadane pytania: 
 
Pytanie 35: 
Podstawowe podzespoły maszyny, takie jak: silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe, pompa 
hydrauliczna oraz rozdzielacz muszą pochodzić od producenta maszyny” Wnioskujemy o usunięcie 
tego zapisu bądź jego korektę. Zapis niniejszego wymogu wg nas nie ma żadnego znaczenia dla 
prawidłowego wykonania zakresu Umowy, a jedynie ograniczy ilość potencjalnych oferentów, 
zapewne ze szkodą dla Zamawiającego. Producent którego reprezentujemy współpracuje z 
producentami światowych uznanych marek w zakresie silników, skrzyń biegów, mostów napędowych 
i hydrauliki Producent od wielu lat ma podpisane wieloletnie umowy na dostawę części do bieżącej 
produkcji, jak i na części zamienne. Firma posiada w Polsce zasoby gwarantujące pełną dostępność 
części zamiennych. Domniemany argument o braku dostępności części zamiennych lub braku szybkiej 
reakcji na zgłoszenie awaryjne, uważamy za bezpodstawne. Firma udziela gwarancji na całą maszynę, 
a nie na poszczególne zespoły. W przypadku pozostawienia tego zapisu przez Zamawiającego, 
sugerujemy jego korektę: ,Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na maszynę nie spełniającego tego 
wymogu, tylko w przypadku, gdy Dostawca jest autoryzowanym serwisem producenta maszyny i w 
pełnym zakresie obsługuje te podzespoły, a w przypadku poważniejszej awarii, może skorzystać z 
serwisu fabrycznego z którym ma podpisane wiążące Umowy 
 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie 2 (z dnia 21 października 2022r.). 
 
Pytanie 36: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza pobieranie zaktualizowanych harmonogramów oraz 
faktur z dedykowanego Portalu Klienta?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur z dedykowanego Portalu klienta pod warunkiem 
udostępnienia Zamawiającemu aplikacji pozwalającej na bezpłatne pobieranie faktur.  
 
 
 



Pytanie 37: 
Prosimy o dopuszczenie ustanowienia  terminu płatności rat na 25 dzień każdego miesiąca, niezależnie 
od terminu dostarczenia faktury, przy czym dzień ten będzie ostatecznym terminem wpływu środków 
na rachunek Finansującego. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza płatność na każdy dzień miesiąca z zachowaniem zasady iż płatność będzie raz 
w miesiącu. Termin płatności na fakturze musi pokrywać się z harmonogramem płatności rat. Faktura 
musi być dostarczona przed terminem płatności. 
 
Pytanie 38: 
Prosimy o dopuszczenie ustanowienia zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco wraz z 
deklaracją wekslową. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 39: 
§ 1 ust 4- prosimy o modyfikację zapisu na ”Integralną częścią umowy leasingu i załącznikami do niej 
są Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia …… r. wraz z załącznikami do niej oraz oferta 
Wykonawcy z dnia ……. wraz z załącznikami” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 
Pytanie 40: 
§ 1 ust 5- prosimy o modyfikację zapisu na:  
„Niniejsze Postanowienia Umowy oraz dokumenty wymienione w ust. 4 powyżej, a także dalsze, które 
zostaną dołączone do Umowy Leasingu, w szczególności wszelkie ewentualne ogólne warunki umów, 
uważa się za wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające. W przypadku, w którym postanowienia Umowy 
lub innych dokumentów, które strony uczynią jej integralną (w szczególności- ewentualnych OWU) są 
sprzeczne z dokumentami, o których mowa w ust. 4 powyżej lub nakładają na Zamawiającego 
obowiązki dalej idące, aniżeli wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, dokumenty 
te mają pierwszeństwo, a sprzeczne z nimi lub zwiększające obowiązki Zamawiającego postanowienia 
Umowy lub dalszych dokumentów uważa się za niezastrzeżone i nieobowiązujące pomiędzy Stronami. 
Jeżeli postanowienia dalszych dokumentów (w tym ewentualnych OWU) są sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej Umowy lub nakładają na Zamawiającego obowiązki dalej idące, aniżeli 
wynikające z niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy a sprzeczne z nimi lub 
zwiększające obowiązki Zamawiającego postanowienia dalszych dokumentów (w tym OWU) uważa się 
za niezastrzeżone i nieobowiązujące pomiędzy Stronami. 
Zwracamy uwagę, iż druga część zapisu jest powtórzona. Informujemy również przy tym, iż OWU 
obowiązujące u Finansującego będą regulowały kwestie nieuregulowane zapisami postanowień 
umowy przedstawionych przez Zamawiającego. Zapis przedstawiony przez Zamawiającego może 
prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający będzie mógł według własnego uznania decydować, które 
zapisy uznaje jako dalej idące i zwiększające jego obowiązki.  
Konstrukcja zapisu jest wysoce niekorzystna dla Finansującego, stąd wniosek o modyfikację. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Poszczególne części przedmiotowego ustępu odnoszą się do różnych 
zagadnień i pozostają względem siebie komplementarne. Zwiększenie obowiązków jest okolicznością 
obiektywną i tak też będzie w razie sporu interpretowane, stąd nie zachodzi ryzyko dla Wykonawcy, o 
którym mowa w treści pytania. 
 
Pytanie 41: 
§ 3 ust 5 – prosimy o dopuszczenie aby szkolenie zostało wykonane przez Dostawcę/Sprzedawcę 
mogącego być podwykonawcą, a nie Wykonawcę. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ- Zamawiający nie ingeruje w dobór przez Wykonawcę osoby 
która przeprowadzi szkolenie. 
 
Pytanie 42: 
§ 5 ust 3 pkt 5 - Prosimy modyfikację zapisu na:  
„Jako dzień zapłaty Strony uznają każdorazowo dzień uznania rachunku bankowego Finansującego.”. 
Zaproponowane przez Finansującego rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez instytucje 
finansujące. 
Finansujący informuje przy tym, iż jest to standardowo stosowane rozwiązanie. Zamawiający zna 
w dniu podpisywania umowy dzień, do którego środki powinny wpłynąć na rachunek Finansującego, 
co nie powinno generować po stronie Zamawiającego dodatkowych problemów. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 43: 
§ 5 ust 3 pkt 7 - Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z 
Tabeli Opłat i Prowizji oraz umowy leasingu obowiązującej u Finansującego za dodatkowe czynności 
związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Finansującego na wniosek 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 44: 
§ 5 ust 3 pkt 8 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do odkupu Przedmiotu po 
zakończeniu okresu Umowy Leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z Umowy Leasingu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia § 9 projektowanych postanowień umowy 
– Prawo opcji.  
 
 



Pytanie 45: 
Z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SIWZ leży po stronie 
Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi w wysokości 200,00 PLN netto rocznie? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 46: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ubezpieczy Przedmiot Zamówienia w zakresie OC/AC/NNW. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że ubezpieczy Przedmiot Zamówienia w zakresie OC komunikacyjnego,  
w zakresie maszyn budowlanych (CPM w systemie all risk) z klauzulami transportowymi  oraz NNW. 
 
Pytanie 47: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy/Finansującemu 
kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji 
Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co najmniej na 14 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 48: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 

a. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 
b. brak franszyzy redukcyjnej; 
c. wykup amortyzacji części; 
d. likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur); 
e. płatność składki jednorazowo. 

 
Odpowiedź:  
Polisa w zakresie ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM w systemie all risk) będzie obejmowała: 

a. Zamawiający potwierdza: brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 
b. Wysokość franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn budowlanych CPM – 5% wartości 
szkody nie mniej niż 2.000,00 zł. Dla szkód drobnych o wartości  do 5.000zł (np. stłuczenie 
reflektora, lusterka, szyby, itp.) franszyza w wysokości 500zł 
c. Zamawiający potwierdza: wykup amortyzacji części; 
d. Likwidacja szkód w wariancie serwisowy na podstawie faktur 
e. Zamawiający potwierdza: płatność składki jednorazowo. 

 
Pytanie 49: 
W związku z tym, iż Wykonawca zamierza przystąpić do postępowania przetargowego w ramach 
konsorcjum firm, w skład których wchodzi podmiot zajmujący się działalnością leasingową 
(Finansujący) oraz podmiot zajmujący się dostawą Przedmiotu Zamówienia (Dostawca), prosimy o 
potwierdzenie, że: 

a. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i 
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, 
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b. Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia, zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, 
serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą (oczywiście 
pamiętając o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców)? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji umowy podział zadań pomiędzy poszczególnych 
konsorcjantów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) poprzez wskazanie 
jako właściwego do kontaktów w sprawach, o których mowa powyżej, odpowiednio konsorcjanta 
odpowiedzialnego za finansowanie lub konsorcjanta odpowiedzialnego za realizację dostaw, jak 
również dopuszcza prowadzenie rozliczeń finansowych z jednym z konsorcjantów, pod warunkiem, że 
nie będzie to prowadziło do ograniczenia solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie. 
 
Pytanie 50: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w polisach jako ubezpieczony zostanie wpisany Finansujący, będący 
właścicielem przedmiotu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 51: 
§ 6 ust 4 – prosimy o modyfikację zapisu na: „Szkoda całkowita  na Przedmiocie Leasingu powoduje 
wygaśnięcie Umowy leasingu w części dotyczącej tego przedmiotu. Po otrzymaniu odszkodowania 
ubezpieczeniowego od ubezpieczyciela, Finansujący jest zobowiązany do dokonania stosownego 
ostatecznego rozliczenia należności wynikających z Umowy Leasingu. Jeżeli otrzymana przez 
Finansującego od ubezpieczyciela kwota odszkodowania ubezpieczeniowego, powiększona o cenę 
sprzedaży netto pozostałości powypadkowych (o ile występują i zostaną sprzedane do czasu dokonania 
rozliczenia) i pomniejszona o kwotę netto poniesionych przez Finansującego dodatkowych kosztów 
związanych z likwidacją szkody oraz o kwotę kosztów związanych z Przedmiotem Leasingu lub jego 
pozostałościami w tym powstałych po wygaśnięciu Umowy Leasingu a dotyczących m.in. 
ubezpieczenia, przechowywania, złomowania czy utylizacji Przedmiotu Leasingu lub jego pozostałości, 
jeżeli zostaną przez Finansującego poniesione, jest wyższa niż Kwota Zdyskontowana, wówczas 
Finansujący jest zobowiązany zapłacić Korzystającemu nadwyżkę, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej 
kolejności Finansujący może potrącić kwotę tej nadwyżki z wszelkimi wymagalnymi wierzytelności 
głównymi i ubocznymi, jakie posiada wobec Korzystającego z jakiegokolwiek tytułu prawnego. W 
przeciwnym przypadku Korzystający jest zobowiązany do zapłaty różnicy na rzecz Finansującego, 
niezależnie od wszelkich wymagalnych wierzytelności Finansującego wobec Korzystającego.” 
Sposób wyliczania kwoty zdyskontowanej zostanie szczegółowo opisany w OWUL. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
 



Pytanie 52: 
§ 6 ust 5 – prosimy o modyfikację zapisu na: „W przypadku wystąpienia szkody częściowej Likwidacja 
szkody będzie następowała bezgotówkowo, tj. poprzez wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela 
bezpośrednio na rzecz Naprawiającego po udokumentowanym dokonaniu naprawy lub, wyłącznie za 
zgodą Finansującego, w inny sposób. O sposobie rozliczenia decyduje Finansujący.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 53: 
§ 6 ust 8  – prosimy o dopuszczenie rozliczenia opisanego tak jak w pytaniu nr 51 (16). 
 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie 51. 
 
Pytanie 54: 
§ 6 ust 7 – prosimy o odstąpienie od zapisu. Zapis jest nie do przyjęcia przez Finansującego. Finansujący 
informuje przy tym, iż nie może zrezygnować z prawa do zaspokajania swoich wierzytelności  
z odszkodowania. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 55: 
§ 7 ust 2 – prosimy odstąpienie od możliwości potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Finansującemu. Finansujący informuje, iż kary mogą zostać naliczone głównie w związku z działalnością 
Sprzedawcy Przedmiotu Zamówienia, z którym Finansujący ma zamiar zawrzeć umowę konsorcjum, w 
której to zostanie określony zakres działalności, a co za tym idzie Zamawiający będzie mógł ubiegać się 
bezpośrednio od Dostawcy zapłaty kar związanych z jego działalnością. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Zwracamy uwagę, że w przypadku konsorcjum wynagrodzenie z tytułu 
realizacji umowy przypada konsorcjum, a nie jednemu z konsorcjantów, stąd niezrozumiałe jest 
rozdzielanie wynagrodzenia „finansującego” od sytuacji „sprzedawcy”, zwłaszcza wobec ponoszenia 
przez nich solidarnej odpowiedzialności za realizacje zamówienia. Zamawiający wskazuje, że rozliczenia 
pomiędzy konsorcjantami pozostają w sferze ich stosunków wewnętrznych i „finansujący” może 
zastrzec sobie możliwość ubiegania się bezpośrednio od Dostawcy zapłaty kar związanych z jego 
działalnością.  
 
Pytanie 56: 
§ 7 ust 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie miał obowiązek poinformować 
Finansującego o naliczeniu kar umownych i o powodzie ich naliczenia.  Finansujący musi uzyskać 
informację o powodzie i wysokości naliczenia kar umownych, w przeciwnym wypadku, działanie 
Zamawiającego zostanie potraktowane jako opóźnienie w płatnościach.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że informacja o nałożeniu kary umownej będzie zawierała uzasadnienie. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości traktowania przypadków, w których dojdzie do potrącenia kary 
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umownej za opóźnienie Zamawiającego, jeżeli nałożona kara będzie uzasadniona, niezależnie od 
momentu poinformowania Wykonawcy o jej nałożeniu. 
 
Pytanie 57: 
§ 8 ust 1 pkt 1 – prosimy o modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się informować 
Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub osoby trzecie, 
dotyczących przedmiotu leasingu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o 
Zamawiającym lub przedmiocie leasingu, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. Wykonawca jest 
także zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych tym organom lub 
osobom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym przekazał informację temu 
organowi lub osobie trzeciej, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz 
informowania Zamawiającego o takim zapytaniu”. 
Finansujący informuje przy tym, iż z uwagi na rozmiar działalności, nie jest w stanie zagwarantować 
każdorazowo przekazania informacji Zamawiającemu we skazanych przez niego terminach. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 58: 
§ 8 ust 1 pkt 2 –  prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści cesję z umowy na instytucję 
finansującą Finansującego? 
Zapis związany jest programami sekurytyzacji aktywów poprzez które Finansujący od lat refinansuje 
istotną część swojej akcji leasingowej – tego typu przelew wierzytelności nie jest w żaden sposób 
odczuwalny przez Korzystającego, gdyż cały proces obsługi realizowany jest w dalszym ciągu przez 
Finansującego. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający zwraca uwagę na zapisy §8 ust. 1 pkt 3 PPU, regulujące powyższą kwestię. 
 
Pytanie 59: 
§ 9 ust 1 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu 
leasingu po upływie okresu na jaki umowa leasingu została zawarta i uregulowaniu wszystkich 
należności wynikających z umowy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ, w tym § 9 PPU.  
 
Pytanie 60: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupy stosowany u 
Finansującego, tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu Przedmiotu Leasingu po 
upływie okresu leasingu za wartość końcową oraz zapłatę opłaty za wykup do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym nastąpi płatność ostatniej raty?  



Po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy Zamawiający 
niezwłocznie otrzyma oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej w umowie leasingu, będące 
jednoznacznym z zawarciem umowy sprzedaży. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 PPU.  
 
Pytanie 61: 
§ 9 ust 5 – prosimy o usunięcie zapisu, w szczególności w zakresie „lub zalegania z zapłatą 
wymagalnych zobowiązań na rzecz Wykonawcy”. Zapis zaproponowany przez Zamawiającego do 
sytuacji, kiedy to zaleganie z jedną okresową opłatą leasingową prowadzi do pozbawienia 
Zamawiającego do prawa wykupu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 62: 
§ 10 – prosimy o odstąpienie od zapisów Zamawiającego i zastąpienie ich rozwiązaniami 
przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym. Zapisy przedstawione przez Zamawiającego wybiegają zarówno 
poza zakres kodeksowy jak i przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wysoce 
niekorzystnym dla Finansującego jest przyjmowanie rozwiązań wykraczających poza zakres 
uregulowany w powszechnie obowiązującym prawie. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane zapisy mieszczą się w granicach swobody stron umowy 
i nie naruszają równowagi stron umowy ponad normalną praktykę gospodarczą. 
 
Pytanie 63: 
§ 10 ust 6 – prosimy o określenie katalogu sytuacji w jakich może dość do zniszczenia z powodu winy 
Wykonawcy. Zapis jest w ocenie Finansującego zbyt ogólny i może prowadzić do dowolnej oceny przez 
Zamawiającego sytuacji, które mogą zostać uznane za winę Wykonawcy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie dopuszcza wprowadzenia zamkniętego katalogu 
wypadków, które zostaną uznane za zawinione. Pojęcie winy posiada ugruntowane znaczenie w języku 
prawnym i prawniczym, co wyklucza ryzyko dowolności, o której mowa w pytaniu. 
 
Pytanie 64: 
§ 12 ust 2 – prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zgłaszanie zmian poprzez formularze 
udostępniane na Portalu Klienta? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pobieranie formularzy z dedykowanego Portalu klienta pod warunkiem 
udostępnienia Zamawiającemu aplikacji pozwalającej na bezpłatne pobieranie takich formularzy.  
 
Pytanie 65: 
Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej 
Zamawiającego uprzejmie prosimy o: 
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a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za dwa ostatnie lata obrachunkowe 
wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. 
sprawozdania oraz  Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają 
badaniu), 

b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres 
sprawozdawczy dotyczący 2022r.  

c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych,  
d) i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę 

udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę). 
e) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy 

dotyczący 2022 r. tj. rozbicie na okresy  do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni, 
f) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej 

niniejszym postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie Zamawiającego 
wynikające z tejże umowy leasingu, 

g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o 
niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym, 

h) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i leasingowych 
wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.  

i) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia przedmiotowe informacje odrębnie każdemu podmiotowi, który wystąpi  
z wnioskiem o ich przekazanie za złożonym w odrębnym oświadczeniu zobowiązaniem do zachowania 
ich poufności.  
 
Pytanie 66: 
Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania analizy 
warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych na złożenie 
oferty przetargowej, oraz z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego uprzejmie prosimy 
Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 16 listopada 2022 r.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na przygotowanie i złożenie oferty  
do 16 listopada 2022 r.  
 
Pytanie 67: 
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy  
o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane 
dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,  
a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa 
urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia i nazwiska. 



Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 
wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723). 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże dane w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Wykonawcę 
z obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 
Pytanie 68: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej  bądź 
opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych 
pytań? 
 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie 67- Zamawiający zaakceptuje złożenie przez osoby uprawnione do jego 
reprezentacji) oświadczeń i przekazanie informacji, jeżeli konieczność ich złożenia wynikać będzie 
z potrzeby wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków nałożonych przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 
 
Pytanie 69: 
Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy w treści dokumentacji przetargowej bądź 
w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w imieniu 
Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, 
prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez 
doręczenie im załączonego dokumentu: 

a. zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy, 
b. tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane 

osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie, 
c. tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane, 
d. prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez 

Wykonawcę. 
Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia 
przekazania ww. informacji. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie osobom, o których mowa w pytaniu, informacji dotyczącej 
przetwarzania ich danych osobowych przez Wykonawcę, w niezbędnym zakresie odpowiadającym 
charakterowi, celowi i zakresowi ich przetwarzania, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z 
obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 
Pytanie 70: 
Dot. §3 ust 4 pkt 3 Umowy , Jedynym dokumentem dopuszczającym maszynę do użytkowania jest 
Deklaracja Zgodności CE, czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał dostarczenia innych 
dokumentów? Jeśli nie, prosimy o informację dostarczenia jakich dokładnie dokumentów wymaga 
Zamawiający.  
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Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pyt. 22 z dnia 21 października 2022 r.  
 
Pytanie 71: 
Dot. §4 ust.8 Umowy, Wykonawca poniesie koszty napraw podlegających gwarancji. Czy Zamawiający 
potwierdza, że w przypadku wad i usterek wynikających z nieprawidłowej eksploatacji maszyny przez 
Zamawiającego, koszty naprawy pokryje Zamawiający ?  
 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pyt. 26 z dnia 21 października 2022 r.  
 
Pytanie 72: 
Dot. §4 ust.12 Umowy, Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych. 
Prosimy o wyrównanie czasu na wymianę części i terminu naprawy do 10 dni roboczych. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 73: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła 

oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata 

ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową 

obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę 

mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest 

częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 74  
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 
klienta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur z dedykowanego Portalu klienta pod warunkiem 
udostępnienia Zamawiającemu aplikacji pozwalającej na bezpłatne pobieranie faktur.  
 
Pytanie 75:   
Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z 
dostawą przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich 
czynności: 
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2021; 
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec I kwartału 2022 



 Zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za I kwartał 2022. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia przedmiotowe informacje odrębnie każdemu podmiotowi, który wystąpi 
z wnioskiem o ich przekazanie za złożonym w odrębnym oświadczeniu zobowiązaniem do zachowania 
ich poufności.  
 
Pytanie 76:   
W §1 ust. 3 Umowy Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy 
pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu Leasingu. W przypadku 
złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że i 
Finansującego i dostawca będą właścicielami przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o 
modyfikację zapisu. 
 
Odpowiedź:  
Załącznik nr 6 do SWZ stanowi Projektowane Postanowienia Umowy. W przypadku wyboru oferty 
konsorcjum powyższy zapis zostanie odpowiednio dostosowany do stanu faktycznego. 
 
Pytanie 77:  
Uprzejmie proszę o dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści zapisu §3 ust. 7 (zdanie pierwsze) 
Umowy przez Dostawcę Sprzętu. 
 
Odpowiedź:  
Oświadczenie składa Wykonawca, który jest stroną Umowy. Zamawiający nie jest związany stosunkiem 
prawnym z Dostawcą, stąd nie jest możliwe przyjmowanie oświadczeń dot. przedmiotu Umowy od 
tego podmiotu. Ewentualne ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Dostawcą w tym zakresie pozostają 
poza Zamawiającym. 
 
Pytanie 78:  
Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów §13 Umowy o następujący zapis: „Finansujący oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
 
Odpowiedź 
Zapisy umowy w tym zakresie zostaną dostosowane do sytuacji prawnej wybranego Wykonawcy.  
 
Pytanie 79:   
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę  
o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 
rocznie w wysokości 200 zł netto. 
 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie 45.  
 
Pytanie 80:  
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 10% na 5%. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 81:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 IPU, gdyż są wysoce niekorzystne dla 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz też odp. na pyt. 55 
 
 
Pytanie 82:   
W §9 ust. 3 IPU Zamawiający wskazał proces nabycie Sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 
powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze 
– Finansujący nie podpisuje umowy sprzedaży. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty 
otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na 
niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia § 9 PPU, zwracając uwagę, że nie 
wymagają one podpisania umowy sprzedaży przedmiotu leasingu. 
 
Pytanie 83:   
Zamawiający przewidział w §9 ust. 4 IPU odbiór sprzętu przez Wykonawcę w przypadku rezygnacji 
przez Zamawiającego z prawa wykupu. 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 nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 84:   
W §10 ust. 3 IPU umowy Zamawiający zakłada, że może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 
w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. Uprzejmie 
informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt ogólny. 
Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art. 7098 § 4 i 5, korzystający (zamawiający) może 
żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie 
finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania 
przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W 
razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu 
wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich 
przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał 
wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze 
zbywcą. Jedynie więc taki wariant przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy 



dostawcy sprzętu, a tym samym na rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną 
modyfikację w tym zakresie SWZ i konkretne wskazanie, w jakich wypadkach Zamawiającemu 
przysługuje wypowiedzenie umowy z tytułu jej nieprzestrzegania. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ, które mieści się w granicach swobody umów. 
 
Pytanie 85:   
Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 59 miesięcy, w tym samym czasie 
zamierza on uiścić 59 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż 
faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat, z uwagi na 
fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze sprzętu. Dodatkową opłatą, ale 
nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem 
z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego 
w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
Pytanie 86:   
Uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający dopuści jako załącznik do umowy o zamówienie 
publiczne wzór umowy leasingu Finansującego oraz ogólne warunki umowy (OWUL). Umowa o 
zamówienie publiczne (wzór Zamawiającego) będzie mieć pierwszeństwo stosowania przed 
dokumentem proponowanym przez Wykonawcę (umowa leasingu operacyjnego + OWUL) w 
przypadku ewentualnej sprzeczności. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje brzmienie SWZ, zwracając uwagę na brzmienie § 1 ust. 5 PPU regulujące 
powyższe zagadnienie. Wzór umowy leasingu Finansującego oraz ogólne warunki umowy (OWUL) 
mogą zatem zostać załącznikami do umowy Zamawiającego.  
 
Pytanie 87:   
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że umowa leasingu zostanie podpisana przez Zamawiającego w 
oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu jej podpisania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość a postanowienia umowy zostaną dostosowane do oferty 
ostatecznie wybranego Wykonawcy- patrz § 5 ust. 4 PPU. 
Stawka WIBOR podana w formularzu ofertowym zapewnia porównywalność ofert. 
 
Pytanie 88:   
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że przedmiot leasingu nie podlega rejestracji. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot leasingu nie podlega rejestracji. 
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Pytanie 89:   
Uprzejmie proszę o dopuszczenie zmiany zapisu §5, ust. 4 IPU na następujący tj. „w ratach zmiennych 
wyliczonych w oparciu o 1M stopę zmienną WIBOR, obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień 
wystawienia faktury za daną ratę, powiększone o marżę Finansującego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aktualizację oprocentowania zmiennego, ustalanego na bazie stawki WIBOR 
dla depozytów 1 - miesięcznych (WIBOR 1M) wg stawki obowiązującego w dowolnym dniu miesiąca 
(w tym - w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury), pod warunkiem, że aktualizacja oraz 
wystawianie faktur będzie następowało raz w miesiącu, w z góry ustalonym dniu a jeżeli dzień ten jest 
dniem wolnym od pracy podstawą aktualizacji będzie stawka WIBOR 1M z pierwszego dnia roboczego 
poprzedzającego ten dzień. Zamawiający modyfikuje §5 ust. 4 IPU nadając mu następujące brzmienie: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy (wysokość rat leasingowych) obliczane będzie na podstawie stawki 
oprocentowania zmiennego ustalanego na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 
1M) oraz stałej w okresie obowiązywania umowy marży Wykonawcy wynoszącej ……… p.p. zgodnie ze 
złożoną przez niego ofertą. Aktualizacja oprocentowania (wynagrodzenia) następować będzie co 
1 miesiąc, wg stawki WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca * / z ………(*wpisać dzień 

miesiąca, w którym nastąpi aktualizacja) dnia miesiąca, w którym następuje aktualizacja, * (*niewłaściwe skreślić) przy czym 
jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy podstawą aktualizacji będzie stawka WIBOR 1M 
z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. W przypadku zmiany stawki WIBOR, 
Wykonawca zobowiązany jest do podawania aktualnej stawki WIBOR na fakturze lub innym 
dokumencie. Zmiana wysokości rat wynagrodzenia w trybie określonym powyżej nie stanowi zmiany 
Umowy Leasingu. Wykonawca prześle do Zamawiającego nieodpłatnie, na każde jego pisemne lub 
mailowe żądanie, w terminie 14 dni od dnia żądania, zaktualizowany na dzień wysłania Harmonogram 
opłat (ze wskazaniem aktualnej stawki WIBOR) nie częściej niż raz w roku.” 
 
Pytanie 90:  
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla 
maszyn i urządzeń wskazanych przez Finansującego. 
 
Odpowiedź:  
Ubezpieczenie przedmiotu leasingu po stronie Zamawiającego. Zamawiający zawrze ubezpieczenie 
maszyn budowlanych (CPM) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. 
 
Pytanie 91:   
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu § 6 ust. 4 Umowy - Szkoda całkowita w przedmiocie 
ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie Umowy leasingu w części dotyczącej tego przedmiotu. W 
przypadku wystąpienia szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia, odszkodowanie będzie 
wypłacone Wykonawcy do wysokości niespłaconych rat kapitałowych. Zakład ubezpieczeń nie 
analizuje jaka jest wysokość rat kapitałowych tylko wypłaca całość na rzecz Właściciela przedmiotu 
leasingu, a po rozliczeniu umowy, przekazuje nadpłatę do Leasingobiorcy.” 
 



Odpowiedź:  
Wykonawca nie wskazał w zapytaniu, które konkretnie zapisy budzą wątpliwości. Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
Projektowane postanowienie par. 6 ust. 4 mieszczą się w granicach prawa i swobody woli stron umowy. 
 
Pytanie 92: 
Z uwagi na konieczność oceny sytuacji finansowej Zamawiającego (wymóg wniesienia wadium) oraz 
trudności w procesowaniu transakcji (wymóg zawarcia Umowy konsorcjum z dostawcą, uzyskanie zgód 
korporacyjnych poszczególnych departamentów) zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert 
do dnia 14.11.22 r. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na przygotowanie i złożenie oferty  
do 16 listopada 2022 r.  
 
 
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ: 
 
Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT 
Pkt 1 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Oferty należy składać do dnia 07 listopada 2022 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/671248 Wykonawca może 
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 
Otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2022 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/671248 Wykonawca może 
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 
 
Pkt 3 ppkt 2) 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 listopada 2022 r. o godz. 10.30 przy czym  nie później niż dnia 
następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
 
Otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2022r. o godz. 10.30 (przy czym  nie później niż dnia 
następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
https://platformazakupowa.pl/transakcja/671248
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
https://platformazakupowa.pl/transakcja/671248
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otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie  
po usunięciu awarii. 
 
 
Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.  
 
 
 
 
 

Zatwierdzono:  
/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  
/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki  


