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Dotyczy postępowania: „Zakup w ramach leasingu nowego pojazdu z zabudową specjalistyczną
służąca do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu do 3,5 t.”

Pytania Wykonawcy/Odpowiedzi Zamawiającego

1.
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;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 zamiennie sprawozdanie
wg. wzoru F01 za IV kwartał 2019.
Odpowiedź
Z uwagi na krótki okres działalności Zamawiający nie dysponuje dokumentami za 2017r., dokumenty
uzupełniające z 2018r i dostępne z 2019r. w załączeniu.
2.
W rozdziale 8 SIWZ Zamawiający wskazał termin dostawy Sprzętu – maksymalnie 10 tygodni od dnia
podpisania umowy, natomiast w pkt. 4 OPZ – zapisano: Wymagany termin wykonania zamówienia
maksymalnie 70 dni od dnia podpisania umowy. Proszę o ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź
10 tygodni to 70 dni. Zamawiający terminy niniejsze traktuje zamiennie z uwagi na fakt,
iż wykonawca ma możliwość samodzielnego określenia terminu dostawy poprzez deklaracje złożoną
w ofercie, a skrócenie terminu dostawy odbywa się w dniach nie zaś tygodniach.
Zamawiający nie dokonuje zmian w niniejszym zakresie.
3.
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.
Odpowiedź
Ubezpieczenie nie jest przedmiotem niniejszego przetargu. Zamawiający informuje jednak, iż dokona
ubezpieczenia pojazdu.
4.
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
Zgodnie z zapisem siwz w tym umowy, załącznikiem do umowy będą ogólne warunki leasingu oraz
harmonogram spłaty rat leasingowych. Ponadto zgodnie z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

Zamawiający akceptuje ogólne warunki leasingu pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne
z postanowieniami siwz oraz umowy.
Zmawiający nie widzi podstawy do zmian powyższego.
5.
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
Zamawiający poniesie tylko koszty rejestracji pojazdów – opłaty wniesione w Wydziale Komunikacji
np. koszt wydania tablic rejestracyjnych, wydania dowodu rejestracyjnego.
6.
Uprzejmie proszę o zmianę zapisu pkt. 25.8. SIWZ oraz §8 ust. 2 Umowy na następujący:
„Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone
w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu
zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę siwz i umowy.
7.
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 0,5% na 0,05%, z 0,2% na 0,02% z 10.000 zł na 5.000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
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
Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu.
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
Stałe i niezmienne raty w trakcie trwania umowy, zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu
zamówienia.
10.
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
Zamawiający wyraża zgodę na dodatkową opłatę ryczałtową, roczną do kwoty 160 złotych/rok.
Nie wyraża zgody na żadne dodatkowe opłaty.
11.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje oferty na leasing operacyjny.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
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