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WYKONAWCY: 

Zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie i zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 - pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki z pługiem 
dwulemieszowym w formie leasingu operacyjnego” 

 

Pytania: 
  

1. W pkt. 1 Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na 
sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co 
najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie 
może. Proszę o modyfikację treści formularza na następujący zapis: „Zapewniamy 
udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości (…)”. 

2. 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 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. 

3. 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. 

4. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, 
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie (200 zł netto).   

5. 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. 

6. W przypadku wygranej przez Wykonawcę, który posiada status dużego przedsiębiorcy 
proszę o możliwość rozszerzenia zapisów: „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.” 

 
Odpowiedzi: 

 

1. Zamawiający informuje, że treść pkt. 1 Formularza ofertowego została zmieniona na 
następujący zapis: „Zapewniamy udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości (…)”. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o 
jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie aneksu/dodatkowych postanowień umownych 
w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego.  

4. Zamawiający informuje, iż  z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży 
po stronie Zamawiającego, pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi 
rok rocznie: 200 zł netto. 

5. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał: 

a. rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu 
Leasingu tylko z Finansującym, 

b. rozliczeń (z tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, 
serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość rozszerzenia zapisów: „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” w przypadku 
wygranej przez Wykonawcę, który posiada status dużego przedsiębiorcy.  


