
Sygnatura sprawy: ZP-2/2021 

Konin, dnia 01.06.2021 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu fabrycznie nowego pojazdu z zamontowanym żurawiem, służącego do wywozu 

zebranych odpadów komunalnych” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem: 2021/S 094-246446, data zamieszczenia: 12.05.2021 r. 

 

Na podstawie art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, (dalej zwanej 

SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa                     

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu  

z zamontowanym żurawiem, służącego do wywozu zebranych odpadów komunalnych” 

 

 

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.  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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z zapisami w części II SWZ OPZ - „Warunki i wymagania ekonomiczne 

dotyczące zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, 

które Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                           

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 

 

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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

Zgodnie z zapisami w części II SWZ OPZ - „Warunki i wymagania ekonomiczne 

dotyczące zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, 

które Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 



manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                      

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 

 

3. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego 

portalu klienta. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie faktur z dedykowanego portalu klienta, 

jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej 

 

4. 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 w wysokości 200 zł netto. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z zapisami w części II SWZ OPZ - „Warunki i wymagania ekonomiczne 

dotyczące zamówienia” pkt 1f rata leasingowa winna zawierać w sobie wszelkie koszty, 

które Wykonawca poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty rejestracji pojazdu, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby 

Zamawiającego w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, koszty okresowych serwisów                       

w okresie gwarancji, wszystkie podatki i opłaty. 

Po stronie Zamawiającego leży koszt ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW 

oraz podatku od środków transportu. 

 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu – część II OPZ, pkt. 6 warunków                       

i wymagań ekonomicznych dot. zamówienia, rozdział IV SWZ – w przypadku l. 

operacyjnego Zamawiający w okresie 60 miesięcy dokonuje zapłaty 59 rat, z uwagi na fakt, 

że termin płatności pierwszej raty przypada w miesiącu następującym po odbierze sprzętu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

6. W pkt. 1e) warunków i wymagań ekonomicznych dot. zamówienia, rozdział IV SWZ 

Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być 

uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 

Zamawiający dopiero 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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający,                       

tj. oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu                            

w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy                   



WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty 

oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w części II SWZ OPZ – „Istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego” pkt. 9 oczekuje rat leasingowych o stałym i niezmiennym 

oprocentowaniu w trakcie trwania umowy leasingowej. 

 

8. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się                            

z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 20% na 10%, z 0,1,% na 0,01%. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. W pkt. 30 IPU znalazł się zapis następujący zapis: „Wykonawca nie może na przedmiocie 

Umowy ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw 

wynikających z Umowy na osoby trzecie”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na 

następujący: 

„Zamawiający wyraża zgodę na: 

- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy 

Finansującego; 

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która 

będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 

samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i 

umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw          

z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych 

zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który 

zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów IPU o następujący zapis: „Finansujący 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 Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę i aktualizuje SWZ 

 

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 wg. stanu na koniec I kwartału 2021 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za I kwartał 2021. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający umieszcza aktualne dokumenty finansowe na swojej stronie internetowej. 



12. Uprzejmie proszę o udostępnienie pliku xml do JEDZ 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia plik xml do JEDZ na stronie internetowej, w miejscu gdzie 

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. 

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię ładunkową nieożebrowaną ze ścianami gładkimi 

owalnymi? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

14. Czy Zamawiający dopuszcza podłogę skrzyni ładunkowej owalną? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

15. Czy Zamawiający dopuszcza dno wanny o grubości 8mm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji o 90 dni? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyrażą zgody na takie rozwiązanie. 

 

17. Czy Zamawiający dopuści silnik o momencie obrotowym min. 1200Nm, spełniający 

pozostałe wymagane parametry ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podwójnego fotela pasażera, z dwoma osobnymi 

pasami bezpieczeństwa? Dzięki takiemu rozwiązaniu siedziska foteli są na jednym poziomie, 

co ułatwia zajmowanie pozycji w kabinie przez pasażerów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

19. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów, bez pedału 

sprzęgła, wyposażonej w oprogramowanie dystrybucyjne, pozwalającej na precyzyjne 

manewrowanie z prędkością od 2,4 km/h ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

 



20. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez czujnika obciążenia tylnej osi? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

 

 

 

 

 

 


