
 
 Wysokie Mazowieckie, dnia 19.08.2021 r.  

  

   

 

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. 18.08.2021 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 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: Zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt f) SWZ Zamawiający nie wyraża zgody.  

  

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

portalu klienta.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.  

  

3. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu na podstawie refaktury? Koszt 

ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć 

jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne 

z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i 

użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt g) SWZ Zamawiający poniesie koszt podatku 

od środków transportu na podstawie refaktury.  

  

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: Zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt g) SWZ Zamawiający poniesie koszty 

rejestracji pojazdu.  
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5. 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: Zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt b) SWZ Zamawiający wymaga stałego 

oprocentowania.  

  

6. 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 II kwartału 2021 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2021.        

ODPOWIEDŹ: Ww. dokumenty znajdują się na stronie prowadzonego postępowania.  

                                                                                   

7. W rozdziale V, pkt. 2c (warunki finansowania) SWZ Zamawiający zapisał, że opłata wstępna 

zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu.  Uprzejmie informuję, że 

wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna 

być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę 

zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w 

terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza płatność czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od 

daty dostarczenia sprzętu.  

  

8. 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 w wysokości 200 zł netto.   

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z częścią V pkt 2 ppkt f) SWZ Zamawiający nie wyraża zgody.  

  

9. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu wraz z ostatnią ratą.  

ODPOWIEDŹ: W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o nabyciu przedmiotu 

zamówienia Zamawiający dokona wykupu wraz z ostatnią ratą.  

  

10. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy 

leasingu na wzorze obowiązującym u danego Finansującego.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z częścią V pkt 4 SWZ Zamawiający wyraża zgodę.  

  

11. Zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy dokumentów finansowych Państwa spółki:  

 Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za ostatnie 2 

lata  

 Aktualnie dostępnych F-01  

 aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Państwa spółki.   

ODPOWIEDŹ: Ww. dokumenty zostały udostępnione na stronie prowadzonego 

postępowania. Dane z F-01 oraz zestawienie zobowiązań i należności Spółki zawarte są w 

bilansie za I półrocze 2021 r.  
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