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Znak sprawy: 01/06/2021 Więcbork, dnia 28 czerwca 2021r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

Dot. Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.) na zadanie p.n.:„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ 

WYKUPU UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI NA 

PODWOZIU 3-OSIOWYM” 

 

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 
dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019późn. zm.): 

Pytanie 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 netto. 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. 

Pytanie 2. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej  z dedykowanego portalu 
klienta. 

Pytanie 3. 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. 

Pytanie 4. 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 2019, 2020; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec I kwartału 2021 zamiennie sprawozdanie 
wg. wzoru F01 za I kwartał 2021. 

Pytanie 5. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o 
potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 
rocznie w wysokości 200 zł netto.  
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Pytanie 6. W pkt. 2 Formularza oferty Zamawiający 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 … (…)”. 

Pytanie 7. Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze 
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to 
standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej 
umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez 
Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza 
działania. 

Pytanie 8.  Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 10 % na 5%, z 0,1% na 0,01%, z 1.500 zł na 750 zł. 

Pytanie 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbę o zmianę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 
aby Wykonawca wykazała że wykonał lub wykonuje należycie dostawy w formie leasingu 
operacyjnego co najmniej 3 dostaw używanych pojazdów ciężarowych typu śmieciarka o 
parametrach co najmniej takich jak opisany szczegółowy  przedmiot zamówienia lub równoważnych 
o wartości każdego z pojazdów za kwotę minimum 100 000,00 zł netto. Dostawą w formie leasingu 
może okazać się jedynie Finansujący, biorąc pod uwagę powyższe, proszę o dopuszczenie złożenie 
wykazu dostaw (które potwierdzi dostawa) co najmniej 3 dostaw używanych pojazdów ciężarowych 
typu śmieciarka o parametrach co najmniej takich jak opisany szczegółowy  przedmiot zamówienia 
lub równoważnych o wartości każdego z pojazdów za kwotę minimum 100 000,00 zł netto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad.1. Zamawiający nie zgadza się aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, 
ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto 

Ad.2. Zamawiający akceptuje pobierania faktur w wersji elektronicznej  z dedykowanego portalu klienta. 

Ad.3. Zamawiający  zgadzamy się na poniesienie dodatkowych kosztów w postaci wyceny.  

Ad.4. Zamawiający udostępni dokumenty finansowe. 

Ad.5. Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł 
netto 

Ad. 6. Zamawiający informuje, że naniesie poprawki dot. gwarancji. 

Ad.7.Zamawiający zgadza się na podpisanie aneksu/dodatkowych postanowień umowy w terminie podpisania 
umowy leasingu na wzorze Finansującego. 

Ad.8. Zamawiający informuje, że wraża zgodę na zmianę kar umownych i naniesie poprawki dot. kar 
umownych. 

Ad.9. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazu dostaw. 
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