
 
Znak sprawy: 01/04/2022 Więcbork, dnia 9 maja 2022r. 

 

                                                            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 POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO– SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO” 

 

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 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.): 

 
1. W Rozdz. 3 pkt 2.1.2. SWZ Zamawiający zapisał, ze oplata wstępna zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od 
podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Uprzejmie informuje, ze wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość 
udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty 
zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikacje zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności opłaty 
wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy leasingu. 
 
2. W Rozdz. 3 pkt 2.1.2. SWZ Zamawiający wskazał, ze wymaga opłaty wstępnej w wys. 45% wartości netto 
Sprzętu, natomiast w pkt IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SWZ) jest mowa o 
opłacie wstępnej w wys. 15% wartości netto Sprzętu. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie warunków i 
modyfikacje dokumentacji przetargowej.  
 
Odp.: Zamawiający poprawił błędny załącznik (tj. Załącznik nr 1 do SWZ) wskazując wysokość opłaty 
wstępnej jako 45 %. 
 
BYŁO: W załączniku nr 1 do SWZ pkt. IV ppkt. 2) Opłata wstępna w wysokości 15 % wartości netto przedmiotu 

leasingu płatna do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, 

JEST: W załączniku nr 1 do SWZ pkt. IV ppkt. 2) Opłata wstępna w wysokości 45 % wartości netto przedmiotu 

leasingu płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy leasingu, 

 
3. Z uwagi na fakt, ze ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o 
potwierdzenie, ze Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie (200 zł 
netto).  
 
Odp. Zamawiający pokryje koszty administrowanie polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie (200 zł netto). 
 
4.Czy Zamawiający zgadza się, aby integralna część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedna, roczna, 
ryczałtowa opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. Oplata ryczałtowa zastępuje większość 
wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażowa obsługa Umowy leasingu. W ramach ryczałtu 
Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesje umowy, obsługę mandatów, wcześniejszezakończenia Umowy, 
bezpłatnydostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność 
warunków przez cały okres trwania Umowy.  
 



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby integralną część umowy leasingu stanowiła opartą o jedną roczną 
ryczałtową opłatę, w wysokości 160 zł. 
 
5. Uprzejmie proszę o akceptacje pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta. 
 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 
klienta. 
 
 6. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejma prośba o ich 
zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 5% na 2%, z 10% na 5%, z 0,1% na 0,01%, z 1 500 zł na 500 zł, z 20% na 10%.  
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z sugestią Wykonawcy. 
 
7. W pkt. 2 Formularza oferty Zamawiającywskazał, ze Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt. Uprzejmie 
informuje, ze Wykonawca, nie będący producentem sprzętumoże co najwyżejzapewnić udzielenie gwarancji 
producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikacje treści formularza na następujący 
zapis: „Oświadczam, ze zapewniamy udzielenie gwarancji… (…)”.  
 
Odp.: Formularz oferty zostanie zmodyfikowany o zapis: „Oświadczam, że zapewniamy udzielenie 
gwarancji..” 
 
8. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany 
do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawa przedmiotu 
zamówienia. Prosimy o udostepnienie dokumentów finansowych, które umożliwia przeprowadzenie takich 
czynności:  
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020;  
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2021 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru 
F01 za IV kwartał 2021. 
 
Odp. Zamawiający udostępni dokumenty finansowe.  
 
 9. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający będzie dokonywał: a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat 
leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), 
zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z 
Dostawca.  
 
Odp.: Zamawiający potwierdza dokonywanie rozliczeń, zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, 
serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 
 
10. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawcy, który posiada status dużego przedsiębiorcy do 
rozszerzenia zapisów umowy o następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, ze posiada status 
dużegoprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów umowy o w/w zapis. 
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