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ZGK.271.5.2020       Biertowice, 21.12.2020 r.  

 

 

 

      do: wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  

 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO 

SAMOCHODU DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

  

 

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy dokumentów finansowych Państwa 

spółki: Pełnych sprawozdań za ostatnie 2 lata, aktualnego zestawienia zobowiązań i 

należności Państwa spółki.  Jest to niezbędne do oceny kondycji finansowej 

Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił dokumenty finansowe spółki wraz z dokumentacją 

przetargową. 

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

ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP)[ii], 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: Informacja o Beneficjentach Rzeczywistych nie dotyczy Zamawiającego. 

Jedynym udziałowcem Zamawiającego jest osoba prawna Gmina Sułkowice.  

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę Opłaty Wstępnej w terminie 7 dni od dnia 

podpisania Umowy Leasingu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zapłatę Opłaty Wstępnej w terminie 7 dni 

od podpisania Umowy Leasingu. Opłata Wstępna - 20 % wartości pojazdu, płatna po 

zawarciu umowy, nie wcześniej niż 30 dni przed przekazaniem pojazdu Zamawiającemu; 

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

12 dzień każdego miesiąca? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności rat leasingowych określić 

na 12 dzień każdego miesiąca. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje sporządzenia oferty w oparciu o stałe, 

niezmienne oprocentowanie?  
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ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że Zamawiający oczekuje na sporządzenie oferty w oparciu 

o stałe niezmienne oprocentowanie. 

6.  Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco? 

ODPOWIEDŹ: Ponieważ Wykonawca pozostanie właścicielem pojazdu przez okres trwania 

Umowy Leasingu Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w formie weksla In 

blanco. 

7. 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 wyrazi zgodę , aby w Umowie Leasingu podać adres 

Podwykonawcy w celu wykonywania czynności związanych z obsługą serwisową. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt  podatku od środków 

transportowych w postaci kosztów rzeczywistych na podstawie re faktury? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pokryje koszt podatku od środków transportowych w postaci 

kosztów rzeczywistych na podstawie re faktury. 

9. 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 będzie ponosił koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie 

trwania umowy leasingu, a związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub 

z winy Zamawiającego np. wyrobienie duplikatu nalepki, dowodu rejestracyjnego, 

wtórnika tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego, odbiór zatrzymanego dowodu 

rejestracyjnego, ewentualne mandaty, wykonanie niestandardowej obsługi umowy, 

spóźnienia Zamawiającego z płatnościami. Tabela opłat i prowizji Wykonawcy 

udostępniona zostanie Zamawiającemu na Portalu Klienta/stronie internetowej 

Wykonawcy lub jako załącznik do umowy leasingu. Za czynności objęte Tabelą opłat i 

prowizji Zamawiający będzie obciążany z chwilą ich powstania (nie przewiduje się np. 

rocznej opłaty ryczałtowej w zamian za takie czynności). 

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

Wykonawcę na zapytania Policji  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego 

itp. ? 

ODPOWIEDŹ: Jak wyżej. 

11. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań 

technicznych. 

12. Czy na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający dopuści wykaz 

dostaw potwierdzony Protokołem odbioru bez zastrzeżeń? 

ODPOWIEDŹ: W celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający 

dopuści wykaz dostaw potwierdzonych Protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 
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13. Ze względu na konieczność analizy zdolności finansowej Zamawiającego oraz wymóg 

uzyskania zgód i decyzji korporacyjnych umożliwiających złożenie oferty w postępowaniu 

w czasie trwającego okresu świąteczno-noworocznego Wykonawca wnioskuje o 

wydłużenie terminu składania ofert do 08.01.2021r.  

14. ODPOWIEDŹ: Zamawiający Wydłuża termin składania ofert do 07.01.2021r. 

W związku powyższym modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w 

następującym zakresie - w  dziale XI SIWZ: 

 punkt 1  (składanie ofert) jest 28.12.2020 r. godz. 12.30 zmienia się 

na 07.01.2021 godz. 12.30; 

 punt 3  ( otwarcie ofert) jest 28.12.2020 r. o godz. 13.00 zmienia się 

na 07.01.2021 godz. 13.00  

 

15. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników niezbędnych do złożenia 

oferty w wersji edytowalnej aby usprawnić i ułatwić proces kompletowania dokumentów.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił załączniki niezbędne do złożenia oferty w wersji 

edytowalnej na stronie www.zgksulkowice.pl pod przedmiotowym zadaniem. 

16. 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: Zamawiający będzie ponosił koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie 

trwania umowy leasingu, a związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub 

z winy Zamawiającego np. wyrobienie duplikatu nalepki, dowodu rejestracyjnego, 

wtórnika tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego, odbiór zatrzymanego dowodu 

rejestracyjnego, ewentualne mandaty, wykonanie niestandardowej obsługi umowy, 

spóźnienia Zamawiającego z płatnościami. Tabela opłat i prowizji Wykonawcy 

udostępniona zostanie Zamawiającemu na Portalu Klienta/stronie internetowej 

Wykonawcy lub jako załącznik do umowy leasingu. Za czynności objęte Tabelą opłat i 

prowizji Zamawiający będzie obciążany z chwilą ich powstania (nie przewiduje się np. 

rocznej opłaty ryczałtowej w zamian za takie czynności). 

17. 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:  Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia pojazdu — w całym okresie 

leasingu samochód ubezpieczony zostanie przez Zamawiającego w zakresie OC, AC z 

ryzykiem uszkodzenia, kradzieży, ASS NNW, w ramach kompleksowej umowy 

ubezpieczeniowej (Umowa Flotowa). Wykonawca (Finansujący) zostanie w tej umowie 
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wskazany jako właściciel pojazdu. Przez cały okres obowiązywania umowy leasingu 

Zamawiający nie będzie obciążany przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami za 

niekorzystanie z pakietu ubezpieczeniowego Wykonawcy (np. za wydanie zgody na polisę 

indywidualną, za weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych, za wykonywanie przez 

Wykonawcę innych czynności związanych z obsługą takiego ubezpieczenia). Zamawiający 

przekaże Wykonawcy kopie: polisy i dowodu opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji 

pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem wszelkie informacje i dokumenty konieczne do ubezpieczenia. 

18.  Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10% na 5%. 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych na 5 %. 

W związku powyższym modyfikacji ulega Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w 

następującym zakresie - w  dziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia punkt 19: 

Jest: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości:  

 10 % ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Wykonawcę albo 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 0,05 % ceny jw. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pojazdu Zamawiającemu; 

 0,05 % ceny jw. za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek pojazdu 

w okresie gwarancji. Kary umowne naliczone zostaną przez Zamawiającego w 

formie Noty Obciążeniowej. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 10 % ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

 

zmienia się na:  

3) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości:  

 5 % ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Wykonawcę albo 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 0,05 % ceny jw. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pojazdu Zamawiającemu; 

 0,05 % ceny jw. za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek pojazdu 

w okresie gwarancji. Kary umowne naliczone zostaną przez Zamawiającego 

w formie Noty Obciążeniowej. 

4) Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej 

w wysokości 5 % ceny brutto pojazdu, w sytuacji niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 
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19. Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił załączniki niezbędne do złożenia oferty w wersji 

edytowalnej na stronie www.zgksulkowice.pl pod przedmiotowym zadaniem. 

20. 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: Zamawiający oczekuje na sporządzenie oferty w oparciu o stałe niezmienne 

oprocentowanie- stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

21. Wykonawca sugeruje uzupełnienie formularza oferty (tabela) o pozycję „RAZEM”. 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający uzupełnił formularz oferty o pozycję : „RAZEM”. Zmieniony 

formularz ofertowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.sulkowice.pl  

22. Czy zamawiający dopuści wydech wyprowadzony pod ramą podwozia? 

ODPOWIEDŹ: Tak – Zamawiający dopuści wydech wyprowadzony pod ramą podwozia. 

23. Czy Zamawiający określając dopuszczalna masę całkowitą podwozia 8,5 tony miał na myśli 

podwozia, których faktyczna masa całkowita określna jest jako minimalna i dopuszcza 

podwozia o masie całkowitej większej niż 8,5 tony? Czy tez określając dopuszczalna masę 

całkowitą podwozia 8,5 tony Zamawiający przyjął powszechnie stosowana metodę 

dopuszczenia podwozia o masie całkowitej o wartości +/- 0,1 tony ( 100kg) od podanego 

parametru w SIWZ? 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuści podwozie o DMC  do 8600 kg.  

24. W związku z zapisem SIWZ , OPZ , Specyfikacja techniczna , pkt 2 Podstawowe 

parametry śmieciarki , Podwozie samochodowe ciężarowe - Kolor kabiny : żółto – 

pomarańczowy RAL 2011 oryginalny Czy Zamawiający dopuści podwozie z kabina białą? 

Zabudowa zostanie wykonana w kolorze zgodnym z SIWZ. Będzie miało to walory 

estetyczne. 

ODPOWIEDŹ:  Nie – Zamawiający nie dopuści kabiny w kolorze białym. 

25. W związku z zapisem SIWZ , OPZ , Specyfikacja techniczna , pkt 2 Podstawowe 

parametry śmieciarki , Nadbudowa. Prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca ma 

zaoferować zabudowę o pojemności 7-8m3 ze skrzynią zbiorczą oraz odwłokiem? 

W SIWZ nie jest do końca jasno określony rodzaj zabudowy. Przy pojemnościach 7-8m3 

istnieje wiele rozwiązań spełniających zapisy SIWZ jak np. zabudowa satelitarna 

z rozładunkiem za pomocą kiprowania lub zabudowa bez odwłoka z płyta wypychającą. 

ODPOWIEDŹ: Tak – Wykonawca ma zaoferować zabudowę o pojemności 7-8 m3 

ze skrzynią zbiorczą oraz odwłokiem. 

26. Czy Zamawiający dopuści podwozie o DMC 8550 KG? 

ODPOWIEDŹ: Tak -Zamawiający dopuści podwozie o DMC 8550 kg. 
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27.  Czy Zamawiający dopuści podwozie o DMC 7500 KG? 

ODPOWIEDŹ: Nie - Zamawiający nie dopuści podwozia o DMC 7500 kg. 

 

28. Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o poj. 90 litrów? 

ODPOWIEDŹ: Nie - Zamawiający nie dopuści zbiornika paliwa o poj. 90 l. 

29.  Czy Zamawiający dopuści pojazd bez zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej szyby 

przedniej?  

ODPOWIEDŹ: Tak - Zamawiający dopuści pojazd bez zewnętrznej osłony 

przeciwsłonecznej szyby przedniej. 

30.  Czy Zamawiający dopuści podwozie z wydechem poziomym.? Obecnie silniki EURO 6 

w dużej mierze eliminują emisję szkodliwych związków. 

ODPOWIEDŹ:  Tak – Zamawiający dopuści podwozie z wydechem poziomym. 

31.  Czy Zamawiający dopuści kabinę podwozia w kolorze białym? 

ODPOWIEDŹ: Nie – Zamawiający nie dopuści kabiny w kolorze białym. 

32. Czy zabudowa śmieciarki ma posiadać odwłok po uniesieniu którego do góry istnieje 

możliwość usuwania odpadów  z zabudowy za pomocą płyty wypychającej?  

Jeżeli Zamawiający oczekuje innego rozwiązania prosimy o precyzyjny opis. 

ODPOWIEDŹ: Tak – Zabudowa śmieciarki ma posiadać odwłok po uniesieniu którego do 

góry istnieje możliwość usuwania odpadów z zabudowy za pomocą płyty wypychającej. 

33.  Czy Zamawiający dopuści 3 referencje na dostawę pojazdu do odbioru odpadów bez 

formy leasingu? 

ODPOWIEDŹ: Nie – W celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający 

wymaga referencji na dostawę pojazdów w formie Leasingu. 

 

 

Witold Magiera 

 
Podpis Kierownika Zamawiającego 


