
       

Ziębice,  23 grudzień 2020 r. 

 

      

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy; Postępowania o udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki 

2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów 

komunalnych w formie leasingu operacyjnego” nr III/L/2020.  

 

W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 

38 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), wyjaśniam i informuję: 

 

Pyt.1 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. 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.1 

Zamawiający wyraża zgodę na takie działanie.  

 

Pyt.2 Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy 
Zamawiający poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany do jego 

poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – 

Finansującego. 

Odpowiedź.2 

Zamawiający nie wyraża zgody na poniesienie kosztów wyceny przedmiotu umowy. Koszt 

wyceny ponosi Wykonawca.  

 

Pyt.3 Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o ich zmniejszenie z 1% na 0,5% 

Odpowiedź.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.   

 

Pyt.4 Uprzejmie proszę o wykreślenie zapisu rozdziału III, pkt. 8 tiret 8 SIWZ – umowa kupna zawarta 

zostaje po spłaceniu przez Zamawiającego wszystkich oraz należności wynikających z Umowy leasingu. 

Odpowiedź.4 

W rozdziale III, pkt. 8 tiret 8 SIWZ nie ma zapisu o wykreślenie którego wnioskuje wykonawca. 

 

Pyt.5 Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca 

następującego po odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego 

spłat, w dacie odbioru Sprzętu będącego przedmiotem postępowania.   
Odpowiedź.5 



Zamawiający wyraża zgodę na  przedłożenie harmonogramu finansowego spłat w dacie odbioru Sprzętu 

będącego przedmiotem postępowania. 
 

Pyt.6 Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę 

o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 

rocznie w wysokości 200 zł netto.  

Odpowiedź.6 

Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 

200 zł netto. 

 

Pyt.7 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie 

zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu 

przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, 

zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem 

leasingowanego dobra, ponosi korzystający.  

Odpowiedź.7 

Zamawiający poniesie koszty rejestracji pojazdu.  

 

Pyt.8 Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 

corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania 

umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, 

że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  

Odpowiedź.9 

Zamawiający poniesie koszty podatku od środków transportu.   

 

Pyt.9 Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 

oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku 

stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu 

przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania 

leasingu. 

Odpowiedź.9 

Zamawiający oczekuje stałego oprocentowania rat leasingu. 

 

Pyt.10 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 2017, 2018, 2019; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie wg. 

wzoru F01 za III kwartał 2020. 

Odpowiedź.10 

Zamawiający informuje iż udostępnia następujące dokumenty w formie załącznika nr 1 do 

niniejszego dokumentu: 

 sprawozdanie finansowe za rok 2019, 

 bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020. 
Rejestracja Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ziębicach w KRS – 20.02.2019 r. 

Pyt.11 Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 

wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia 

prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, 

standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ 

może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed 

dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o 

dopuszczenie takiego scenariusza działania. 



Odpowiedź.11 

Zamawiający oprócz umowy leasingu, która stanowi załącznik do SIWZ przewiduje podpisanie 

odrębnej umowy leasingu, jednakże zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zaakceptowania 

postanowień z niej wynikających. 

 

Pyt.12 W §5 ust. 1 Umowy wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że 

Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji 

producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na 

następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie … okresu gwarancji… (…)”. 

Odpowiedź.12 

Postępowanie dotyczy samochodu używanego. Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w 

§5ust.1 projektu umowy. 

 

Pyt.13 Proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.   

Odpowiedź.13 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej na której udostępnione jest ogłoszenie o 

zamówieniu i SIWZ,  załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. 
 

 

 

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

 

 

 

        Z poważaniem  

                    Prezes 

                   /-/ Jan Andryszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


