MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W LEGNICY
ul. DOMEJKI 2, 59-220 LEGNICA tel. 76/722 34 00, fax. 76/722 34 10,
e-mail:mpk@mpk.legnica.pl
Dotyczy: Zamówienia sektorowego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Dostawa w formie dzierżawy 15 sztuk fabrycznie nowych, autobusów miejskich,
niskopodłogowych (w tym 12 sztuk klasy maxi, 3 sztuk klasy mega) z możliwością
skorzystania z prawa opcji”.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Legnicy informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38
ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje
treść pytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przekazanych dokumentów finansowych o uchwały
zatwierdzające Sprawozdania Zarządu za rok 2014 oraz 2013.
Odpowiedź:

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu SIWZ: czy jako „dostawę” – Zamawiający rozumie
„dostawę” w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. definicję dostawy określoną
w art. 2pkt. 2 – czyli przekazanie PL w ramach umowy dzierżawy, umowy leasingu potwierdzone
protokołem przekazania do używania?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał wyboru i zamówienie dotyczy formy nabycia - umowy dzierżawy.
Pytanie 3:
W § 1 ust. 5 – Zamawiający zastrzega dla siebie prawo pierwokupu – przedmiotu dzierżawy
z jednoczesnym ograniczeniem ceny zakupu. Przywołane w SIWZ zapisy Kodeksu Cywilnego nie dają
podstawy do ograniczenia ceny sprzedaży w formie zaproponowanej w SIWZ. Zgodnie z Kodeksem
Cywilnym uprawniony ma pierwszeństwo do zakupu przedmiotu (zgodnie z kc -1 tydzień od
zawiadomienia o treści umowy sprzedaży), ale za cenę ustaloną z osobą trzecią w umowie. W związku z
tym wnioskujemy o modyfikację zapisu o modyfikację zapisu w paragrafie 1 ust. 5 znoszącą
ograniczenie ceny przedmiotu. Pozostawiając zapis o prawie pierwokupu nie naruszy możliwości
wykupu autobusy, ale też nie zmusza Zamawiającego do jego realizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 1 ust. 5 - Załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie 4:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy postanowienie § 16 ust. 1.3.4 obejmuje zmianę przepisów,
o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP? Umowa będzie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Dodatkowo postanowienie § 16 ust.1 pkt. 1.5.2 w naszej ocenie nie spełnia wymogów określonych w art.
142 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Odpowiedź:
Postanowienia § 16 ust.1.3.4 projektu umowy dzierżawy nie dotyczą art. 142 ust.5 ustawy.
Zgodnie z umową dzierżawy strony umowy mogą zmienić sposób spełnienia świadczenia
w przypadku potrzeby uwzględnienia zmian technologicznych lub prawnych związanych ze
zmianą obowiązujących przepisów prawych lub norm w tym zakresie.
Zdaniem Zamawiającego § 16 ust.1.5.2 projektu umowy dzierżawy spełnia wymogi wskazane
w art. 142 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zawiera bowiem
postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Pytanie 5:
Odnośnie zapisów w dziale XIV pkt 4.6 SIWZ zamawiający udzielił odpowiedzi odmownej co do
uczestników konsorcjum i ich możliwości wskazania do którego uczestnika będą kierowane płatności
z tytułu umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o podanie podstawy prawnej dla takiego zapisu
SIWZ wpływającego na zakres i role w umowie konsorcjum jaką mogą zawrzeć wykonawcy występujący
wspólnie.
Odpowiedź:
Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku której powstaje
stosunek prawny konsorcjum, w którym każda z jego stron (konsorcjant) zobowiązuje się do
określonego uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na jego rzecz, a tym samym
na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta.
Konsorcjanci zobowiązują się do działań i świadczeń zmierzających do osiągnięcia wspólnego
celu gospodarczego przyjętego przez konsorcjum, zobowiązując się tym samym do wspólnego
działania. "Wspólność" celu gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum.
Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w k.c., jest zatem zaliczana do umów nienazwanych
kreowanych treścią umowy w ramach swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego
przewidzianej w art. 3531 k.c. i traktowana jako umowa, do której stosuje się odpowiednio
przepisy art. 860-875 k.c.
Zamawiający mając na względzie powyższe sformułował SIWZ w zakresie części XIV pkt 4.6.

Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie, zapisów § 12 ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3 załącznika nr 5 do SIWZ, tj. czy w przypadku
utraty, nienaprawialnego uszkodzenia lub zniszczenia autobusu stanowiącego Przedmiot umowy, które
nie wynikają z winy Wydzierżawiającego określone w ust. 1 pkt. 1.2 i pkt. 1.3 zasady dotyczące
wyliczenia przysługującego Wydzierżawiającemu odszkodowania będą stosowane łącznie w każdym
przypadku?
Odpowiedź:
Zasady § 12 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 umowy będą zastosowanie w każdym przypadku wyczerpania
przesłanek określonych w tym zapisie.
Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Dzierżawcy (np. brak zapłaty czynszu) do wyliczenia przysługującego z tego tytułu
Wydzierżawiającemu odszkodowania będzie miało zastosowanie postanowienie § 12 ust. 1 pkt. 1.3.
Odpowiedź:
W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie
Dzierżawcy nie ma zastosowania § 12 ust. 1 pkt 1.3 umowy.
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