
 

Gubin, dnia 30.03.2021 r. 

 

ZP.N.1.2021 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ 

 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej 

przegubowej zamiatarki chodnikowej z opcją wykupu”. 

 

 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do 

Zamawiającego od Uczestnika postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej. 
 

 

 

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. 
  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 
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: 

Pojazd nie podlega rejestracji. 
 

Pytanie 3 
      Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisu rozdziału 5, pkt. 2.4 SWZ  na następujący: 

„Ubezpieczenie pojazdu przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń 

wymaganych przez ubezpieczyciela, ponosi Wykonawca na koszt Zamawiający”. 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. Biorąc pod uwagę powyższe proszę o stosowną korektę SWZ. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis: ubezpieczenie pojazdu przez okres 



trwania leasingu Łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń wymaganych przez 

Ubezpieczyciela ponosi Wykonawca na koszt Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że koszt 

ubezpieczenia zostanie ujęty w kwocie leasingu przez cały okres trwania umowy.  
 

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 2020; 
- rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec miesiąca luty 2021 r. 
 

 Odpowiedź: 
Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020 oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na 

koniec miesiąca luty 2021r. w załączniku. 
 

Pytanie 5 
        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 nie poniesie kosztu podatku, ponieważ pojazd ten jest zakwalifikowany jako 

maszyna wolnobieżna, która nie podlega rejestracji, a także nie podlega podatkowi od 
środków transportu. 

 
 

 Pytanie 6 
        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: 

Zamawiający dopuszcza dodatkowy dokument w postaci umowy leasingowej, o ile zapisy we 
wzorze finansującego nie są sprzeczne z zapisami SWZ i wzorem umowy. 

 

 Pytanie 7 
      Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego 

portalu klienta. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

 
Pytanie 8 
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o jej  zmniejszenie z 0,5% na 0,05%, z 10% na 5%. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 
Pytanie 9 
Uprzejmie proszę o korektę zapisu §7 ust. 1 Umowy, tzn. naliczenie kary za zwłokę a nie za 

opóźnienie. 
 

Odpowiedź: 

Jak w SWZ. 
 

Pytanie 10 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu §7 ust. 5 (drugie zdanie) Umowy. 
Przesłanki zapisów są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego 

udział w postępowaniu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 11 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oświadczenia o treści zapisu §2 ust. 1 

oraz ust. 2 Umowy przez Dostawcę sprzętu.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12 
W §5 ust. 3 Umowy Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie 
następowała w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od 
miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie 

harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim 

podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT 
emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i 

zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od 
miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania 

rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią 

umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na 
rachunek leasingodawcy. 
 
Odpowiedź: 

Jak w SWZ. Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy brzmi następująco: „Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 w terminie 

21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze.” 

 
 

 

Pytanie 13 
Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów §9 Umowy o następujący zapis: „Wykonawca 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający akceptuje, że do kwot netto będzie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką 



ustawową z dnia obowiązku podatkowego dla danej faktury. Powyższe dotyczy wszystkich 

faktur wystawionych w ramach umowy leasingu.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 
 

Pytanie 15 
Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w 

ramach umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez 

składania dodatkowych oświadczeń i zmian umowy przy założeniu, że kwota netto nie ulega 
zmianie? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat lub innych obciążeń o charakterze 

publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisania umowy i w związku z tym nie 
zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty mandatów oraz związane z udzieleniem odpowiedzi 
przez Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja 

Transportu Drogowego itp.? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający będzie pokrywał wskazane koszty. 
 

Pytanie 18 
Proszę o potwierdzenie, że zamiatarka nie będzie podlegała rejestracji w Wydziale 
Komunikacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zamiatarka nie będzie podlegała rejestracji w Wydziale 
Komunikacji. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający akceptuje formę zabezpieczenia umowy w postaci weksla oraz deklaracji 
wekslowej? 

 
Odpowiedź: 

 Zamawiający nie akceptuje. 

 
Pytanie 20 
Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie wzoru umowy leasingowej stosowanej przez 

Leasingodawcę z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 



 
Pytanie 21 
Proszę o potwierdzenie, że kalkulacja harmonogramu w umowie leasingu winna być oparta o 

stopę zmienną WIBOR 1M? na potrzeby kalkulacji przyjęta zostanie stopa WIBOR 1M z dnia 
26.03.2021.? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza, aby kalkulacje harmonogramu w czasie leasingu była oparta o 
stopę zmienną WIBOR 1M. Zgodnie z SWZ i wzorem umowy. 
 
 
Pytanie 22 
Proszę o potwierdzenie, że wpłata udziału własnego/opłata wstępna będzie zafakturowana i 
wpłacona w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy leasingowej? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 23 
Czy wyrażają Państwo zgodę na wystawienie e-faktury? 
 

Odpowiedź: 
 Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 24 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu w okresie trwania 

umowy w zakresie AC OC NW lub ubezpieczeniem majątkowym ALL RISK - gdzie 
Ubezpieczonym będzie właściciel zamiatarki tj. firma Leasingowa, a Ubezpieczającym 

Zamawiający?  

 
Odpowiedź: 

Jak wyżej. Ubezpieczenie pojazdu przez okres trwania leasingu ponosi Wykonawca na koszt 
Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że koszt ubezpieczenia zostanie ujęty w kwocie 

leasingu przez cały okres trwania umowy.  

 
Pytanie 25 
Proszę o wypełnienie załącznika oraz przesłanie sprawozdania fin 2019 i f01 za IV kw 2020 

 
Odpowiedź: 

           Załączniki w załączeniu. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Załączniki: 

Bilans i rachunek zysków za 2020 r., koniec lutego 2021r. 

Sprawozdanie finansowe 2019 r,F01 za IV  kwartał 2020 
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