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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sprawy: ZP/DE/01/2022 

wg rozdzielnika 

 

ZP/DE/01/2022 – DI/8/2022                Chojna, dnia 17.10.2022 r. 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania                                                         

pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu 

specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie  

Sp. z o.o.”, ozn, sprawy: ZP/DE/01/2022 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień  

w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu  

na wykonanie zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu 

specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego  

w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,  

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.10.2022 r. 

 

Pytanie nr 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 na zapłatę za integralną część Umowy leasingu - tabela opłat i prowizji w wysokości 

160 zł. 

Pytanie nr 2: 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej  z dedykowanego portalu klienta. 

Pytanie nr 3: 

Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy Zamawiający poniesie 

dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury 

wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na poniesienie dodatkowego kosztu w postaci wyceny.  

Pytanie nr 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 2021; 
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2022 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru 

F01 za II kwartał 2022.      

Odpowiedź: 

Dokumenty w załączeniu. 

Pytanie nr 5: 

Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 

odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru Sprzętu 

będącego przedmiotem postępowania.                                                                                                

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza przedłożenie harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru Sprzętu będącego 

przedmiotem postępowania.   

Pytanie nr 6: 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że koszt podatku od środków transportu oraz koszt rejestracji nie stanowią 

składowej ceny oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że koszt podatku od środków transportu oraz koszt rejestracji nie stanowią składowej 

ceny oferty. 

Pytanie nr 7: 

Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie Sprzętu przez Wykonawcę?? W takiej sytuacji cena 

ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty na cały okres trwania Umowy leasingu.  Uprzejmie prosimy o udzielenie 

odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie będzie ponosił kosztu ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz przedmiotem 

zamówienia jest również ubezpieczenie sprzętu przez Wykonawcę. Cena ubezpieczenia powinna być wliczona  

w cenę oferty na cały okres trwania Umowy leasingu.   

Pytanie nr 8: 

Uprzejmie proszę o korektę zapisu rozdziału V, pkt. 4m) SWZ z uwagi na fakt, że Zamawiający nie  przewiduje 

zapłaty opłaty wstępnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 lit. m Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dotychczasowy zapis: m) Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych  

i kwoty wykupu Przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec 

Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu, zastąpił zapisem: m) Zapłata rat leasingowych  
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i kwoty wykupu Przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec 

Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. 

Pytanie nr 9: 

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

o ich zmniejszenie z 0,5% na 0,05%. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,05% (Rozdział VII SWZ ust. 2 pkt 1). 

Pytanie nr 10: 

Zgodnie z zapisem art. 433 ustawy Pzp uprzejmie proszę o korektę zapisu rozdziału VII, pkt. 2 SWZ,  

tzn. naliczenie kary za zwłokę a nie za opóźnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 Projektowane 

Postanowienia Umowy W Sprawie Zamówienia Publicznego, Które Zostaną Wprowadzone Do Treści Umowy. 

Zamawiający dotychczasowy zapis: 1) Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne  

za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy 

opóźnienia, zastąpił zapisem: 1) Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne  

za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy 

zwłoki. 

Pytanie nr 11: 

Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 48 miesięcy, uprzejmie informuję, że  

w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 48 miesięcy 

Zamawiający uiści zatem 47 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze 

Sprzętu. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób,  

by znalazła się w nim liczba 47 rat, czas trwania umowy 48 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 lit. e Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dotychczasowy zapis: e) Czas trwania umowy leasingu: 48 miesięcy – 

równe raty leasingowe podzielone na część kapitałową i odsetkową, licząc od daty przekazania Zamawiającemu 

pojazdu do użytkowania. Płatność w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym 

załącznikiem do Umowy, zastąpił zapisem: e) Czas trwania umowy leasingu: 48 miesięcy –  47 równych rat 

leasingowych podzielonych na część kapitałową i odsetkową, licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu 

do użytkowania. Płatność w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym 

załącznikiem do Umowy. 

Pytanie nr 12: 

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. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania 

Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. 

Pytanie nr 13: 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu w formie leasingu zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

i dopuszczenie złożenia przez Wykonawcę dostaw w formie leasingu operacyjnego tj. co najmniej dwie dostawy 

w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych/używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów 

o wartości dostawy nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 4 lit. a Informacja 

O Warunkach Udziału W Postępowaniu. Zamawiający dotychczasowy zapis: a) Warunek ten zostanie spełniony, 

jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie 

dostawy fabrycznie nowych/używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów o wartości dostawy nie 

mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda, zastąpił zapisem: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy/dostawy 

w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych/używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów 

o wartości dostawy nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda. Ulega również zmianie załącznik nr 9 do SWZ. 

 Odpowiedzi Zamawiającego  

w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,  

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.10.2022 r. 

 
Pytanie nr 14  

Czy Zamawiający dopuszcza by przedmiot zamówienia nie posiadał dokumentów wskazanych w rozdziale V 

punkcie 1 podpunkcie 3 b, c, e SWZ czyli  

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa CE  

- karty obsługi pojazdu  

- instrukcji obsługi w języku polski  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza brak dokumentów wskazanych w Rozdziale V, tj. certyfikatu na znak bezpieczeństwa 

CE, karty obsługi pojazdu oraz instrukcji obsługi w języku polski. 

 

Zamawiający dopisuj w Rozdziale XIII Podstawy Wykluczenia ust. 3 o treści:  
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej 

dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 

wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
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3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach złożonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.pukchojna.pl. Wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SWZ stanowią 

integralną część SWZ. 
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