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Żmigród, dn. 28.11.2019 r. 

Do wiadomości publicznej  

  

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego pojazdu specjalistycznego z urządzeniem hakowym” 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej. 
 

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: 
150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł 
za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w 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: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 

  
2. 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 oraz wypełnienie druków formalnych (załącznik), które umożliwią 
przeprowadzenie takich czynności: 
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 i 2018; 
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2019 zamiennie 
sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2019. 
 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe na stronie BIP. 
  

3. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M. Czy możliwe jest kalkulowanie 
ofert w oparciu o WIBOR 1M? 
 
Odpowiedź: NIE. 
  

4. 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: TAK Zamawiający poniesie koszty opłaty za rejestrację na podstawie re faktury 
wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. 
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5. 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. 
 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę. 
 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 2.3 IPU oraz pkt. 7 (wymagania 
dot. leasingu) załącznik nr 5 do SIWZ o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez 
niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. 
 
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu. 

  
7. 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: TAK Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie. 
  

8. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, 5% na 2%. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. 
 

9. Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w 
sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą 
a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do 
Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujący zapis w pkt 5.1 d IPU 
 
d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania przez wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie. 
 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów pkt. 5.2 IPU. Przesłanki zapisów są 
wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w postępowaniu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. 
 

11. Uprzejmie proszę o ujednolicenie zapisów dot. okresu trwania Umowy leasingu. Uprzejmie 
informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W 
umowie trwającej  60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat, z uwagi na fakt, że termin 
płatności przypada miesiąc po odbiorze Sprzętu. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, 
jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią 
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ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w 
taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy. 
 

12. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do kalkulacji oferty należy przyjąć 59 rat, a czas 
trwania umowy wynosi 60 miesięcy. Formularz ofertowy jest poprawny. 
 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące i stanowią jej integralną część. 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 3 grudnia godz. 10:30. 
 

Z poważaniem  

Małgorzata Hołówka  

Prezes MZGK Sp. z o.o. 
 
  
 

 
 


