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MPGK - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY  

                                                                                                                   Katowice, dnia 31.05.2019 r.  
  

                                                                                                                  

Wykonawcy   
  

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.”, 

postępowanie PN/15/2019. 

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U.   

z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:  

 

Zmiana 1 

a. Dotychczasowy pkt 3 ppkt j) załącznik nr 5 do SIWZ w brzmieniu: „Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez 

wewnętrzny regulamin Wykonawcy (finansującego w umowie leasingu) o ile istnieje oraz postanowienia Kodeksu 

Cywilnego art. 709 traktującego o leasingu. Zamawiający akceptuje stosowany wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi 

warunkami leasingu stosowany przez Wykonawcę (finansującego w umowie leasingu) stosowany w obrocie 

gospodarczym, jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami SIWZ.”  

b. Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin 

Wykonawcy (finansującego w umowie leasingu) o ile istnieje oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego art. 709 

traktującego o leasingu. Zamawiający akceptuje stosowany wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu 

stosowany przez Wykonawcę (finansującego w umowie leasingu) stosowany w obrocie gospodarczym oraz ogólnych 

warunków umowy, które stanowią załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie załącznika, 

jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami SIWZ. Ogólne warunki umowy przygotowane przez 

Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 

proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności lub kolizji zapisów.”  

Zmiana 2 

c. Dotychczasowy pkt 3.13.11. SIWZ w brzmieniu: „Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny 

regulamin Wykonawcy (finansującego w umowie leasingu) o ile istnieje oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego art. 709 

traktującego o leasingu. Zamawiający akceptuje stosowany wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu 

stosowany przez Wykonawcę (finansującego w umowie leasingu) stosowany w obrocie gospodarczym, jeśli ich treść 

nie będzie w sprzeczności z warunkami SIWZ.”  

d. Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin 

Wykonawcy (finansującego w umowie leasingu) o ile istnieje oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego art. 709 

traktującego o leasingu. Zamawiający akceptuje stosowany wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu 

stosowany przez Wykonawcę (finansującego w umowie leasingu) stosowany w obrocie gospodarczym oraz ogólnych 

warunków umowy, które stanowią załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie załącznika, 

jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami SIWZ. Ogólne warunki umowy przygotowane przez 

Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 

proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności lub kolizji zapisów.”  

 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla 

Wykonawców.  
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