Gubin, dnia 20.04.2022 r.
ZP/N/1/2022

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
samochodu dostawczego skrzyniowego wraz z opcją wykupu”.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do
Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

Pytanie 1
Czy Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną,
roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. 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
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego
portalu klienta.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści, aby opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą
leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze? Zamawiający po uiszczeniu
ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest
potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o
akceptację takiego scenariusza działania
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 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 SWZ 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 takie rozwiązanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy
postanowieniami SWZ, a zapisami Umowy Leasingu oraz Ogólnych Warunków Umowy
Leasingu (OWUL) Finansującego, pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawarte w SWZ.
Wszelkie regulacje zawarte w dokumentach innych niż SWZ i załączniki do SWZ, a w
szczególności w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu, które wykraczają poza zakres
regulacji zawartych w dokumentach pochodzących od Zamawiającego, bądź zawierają zapisy
mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą obowiązywać,

Pytanie 5
W rozdz. 5 pkt 3 Zamawiający wskazał, że koszt ubezpieczenia pojazdu przez cały okres
leasingu ponosi Zamawiający. Czy oznacza to, że Zamawiający sam będzie ubezpieczał pojazd
i koszt ubezpieczenia nie powinien wchodzić w cenę oferty?
Odpowiedź:

Zamawiający sam będzie ubezpieczał pojazd i koszt ubezpieczenia nie powinien wchodzić
w cenę oferty.
Pytanie 6
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 wyraża zgodę.

Pytanie 7
W § 5 ust. 3 Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie następowała
w terminie 21 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 usunięcie 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.

Pytanie 8
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o ich zmniejszenie z 0,5 % na 0,05%, z 10% na 5%, z 50% na 15%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Proszę o dopuszczenie zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawcy, który posiada status dużego
przedsiębiorcy do rozszerzenia zapisów 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 dopuszcza.

Pytanie 11
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;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2021 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za IV kwartał 2021.
Odpowiedź:
W/w dokumenty w załączniku.

Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że 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 Dostawcą.
Odpowiedź:
Wszelkie rozliczenia Zamawiający będzie dokonywał z Finansującym.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści samochód bez lewego zewnętrznego lusterka ze zintegrowanym
kierunkowskazem oraz bez elektrycznie regulowanego lusterka zewnętrznego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści samochód bez wielofunkcyjnej kierownicy umożliwiającej obsługę
radia i telefonu komórkowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści samochód bez poduszki powietrznej pasażera?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16
Prosimy o uszczegółowienie określonego w OPZ wymogu dodatkowych burt aluminiowych,
przystosowanych też do montażu plandeki i prawostronnej firano-burty. Co Zamawiający ma
na myśli – czy chodzi o klasyczne nadstawki? Czy nadstawki mają się wliczać w masę pojazdu?
Odpowiedź:
Dodatkowe nadstawki muszą mieć wysokość minimum 1,6 m i odpowiednio
dopasowane do wymiarów standardowych burt. Nadstawki nie mają się wliczać w masę
pojazdu.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wydłuża termin na złożenie
ofert do dnia 28.04.2022r. oraz jednocześnie zmianie ulega treść SWZ.
Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców
z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie
ulegają zmianie.
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