
 

 

str. 1 

 

                Nowy Sącz, dn. 02.06.2021 r.   
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Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: Leasing operacyjny 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu 
Miasta Nowego Sącza na okres trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, 
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, 
zwanej dalej „SWZ”. 

 

Pytanie Wykonawcy:  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dwóch samochodów (Bus osobowo-
dostawczy do 3,5 t 2 szt. – wariant 6 osobowy) do końca czerwca a pozostałą część zamówienia (3 
sztuki) zgodnie z ostatecznym terminem tj. do 5 miesięcy. 

Prośbę motywuję zmianą przepisów o podatku akcyzowym od 01.07.2021r. która narzuca opłatę 
akcyzy w wysokości 18,6% ( silniki powyżej 2000 cm3 ) do samochodów które posiadają więcej jak 
jeden rząd siedzeń. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody to Wykonawcy będą zmuszeni do 
wliczenia w ceny tych dwóch samochodów opłaty akcyzowej w wysokości 3,1% (silniki poniżej 
2000cm3 ) lub (18.6% silniki powyżej 2000cm3). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

W specyfikacji warunków zamówienia ust. 3.5 lit. a) Zamawiający zapisał, że wymaga aby realizacja 
przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, tj.: 
dostawa nowych samochodów w formie leasingu operacyjnego i równoczesny odbiór 
nabywanych samochodów będących własnością miasta Nowy Sącz. 

 

II. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XXV SWZ. 
 
 

     PREZYDENT MIASTA 

                                                                                                    NOWEGO SĄCZA 

                                                                                                  (-) Ludomir Handzel 

     …………………………………………                                                                         
                          (podpis kierownika zamawiającego 
                                     lub osoby upoważnionej) 

 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa:, https://bip.malopolska.pl/nowysacz; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz 
2. a/a UM - BZP. 
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