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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę śmieciarki finansowaną w formie leasingu operacyjnego 

(ZP-3/2021)  

 

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dn. 19.08.2021 r. Zakład 

Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem 

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia:  

 

1. Prosimy o  informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. 

Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Beneficjent Rzeczywisty Zamawiającego jest 

i w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP) oraz jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny PEPa. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez 

Zamawiającego na adres e-mail?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na e-fakturę.  

 

3. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju stopy procentowej, w oparciu o którą Zamawiający 

oczekuje przygotowania oferty – rozdział 2 b) opisuje najpierw stałe oprocentowanie a 

następnie oprocentowanie zmienne WIBOR 1M. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stałej stopy procentowej.  

 

4. Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, 

prosimy o informacje, czy w przypadku spadku poziomu WIBOR1M do wartości poniżej 0, 

Zamawiający dopuści naliczanie rat leasingowych przy określeniu WIBOR1M  jako wartość 

=0? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stałej stopy procentowej. 

 

5. Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, 

to czy do naliczania rat leasingowych Zamawiający dopuści WIBOR publikowany 

pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca? Jest to zgodne ze schematem i systemem 

obowiązującym u Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stałej stopy procentowej.   
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6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy 

(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności 

związanych z obsługą serwisową? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

7. Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści 

złożenie Protokołu Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga złożenia ww. dokumentu.  

 

8. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez 

Wykonawcę na zapytania Policji  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego 

itp. ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty.  

 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpłatę Opłaty Wstępnej w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania Umowy Leasingu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 

12 dzień każdego miesiąca?   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku 

każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu 

zamówienia?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

12. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, 

ogólne warunki leasing) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne 

Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast 

sama umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie 

uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SIWZ  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy. 

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie 

obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych 

czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć 

ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie 

internetowej Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty.  

 

14. Prosimy o informacje czy w ubezpieczeniu Wykonawca będzie wskazany jako beneficjent 

polisy (właściciel przedmiotu zamówienia)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Wykonawca będzie wskazany jako beneficjent polisy (właściciel 

przedmiotu zamówienia).  

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot od dnia rejestracji w 

Wydziale Komunikacji do dnia wykupu. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczy przedmiot od dnia rejestracji w 

Wydziale Komunikacji do dnia wykupu.  

 

16. Czy Zamawiający może wskazać Towarzystwo Ubezpieczeniowe w jakim zostaną 

ubezpieczone przedmioty zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie wskazać Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego, w jakim zostanie ubezpieczony przedmiot zamówienia.  

 

17. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia 

w wydziale komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu 

rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie haka 

holowniczego itp. ?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie kosztów wynikających z winy 

Zamawiającego (np. wtórnik zgubionych tablic).  
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