
 

 

                                                                                

 

Duszniki- Zdrój, dn.17 05.2022r. 

 

 

Zapytania dotyczące treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego 

pojazdu do odbioru odpadów – śmieciarka dla potrzeb Dusznickiego Zakładu Komunalnego w 

Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.”,  

 

 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu do Zamawiającego 

wpłynęły następujące zapytania wobec treści SWZ:  

 

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 zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, 

ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. 

  

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. 

  

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 

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

tylko z Finansującym, 
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b. rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, 

serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 

  

Odpowiedź:  

Ad. 3 a) Zamawiający zgadza się na dokonywanie rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat 

leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym. 

Ad. 3 b) Zamawiający zgadza się na dokonywanie rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń 

wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z 

Dostawcą. 

  

4. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 48 miesięcy, w tym samym 

czasie zamierza on uiścić 48 rat. 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. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. 

Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o 

akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę warunków SWZ w taki sposób, by 

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

  

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje sposób kalkulacji oferty i korektę warunków SWZ w taki sposób, by 

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

  

5. 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:  

Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie kosztów opłaty za rejestrację na podstawie re faktury 

wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. 

  

6. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? 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:  



 

 

Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu. 

  

7. 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 I kwartału 2022 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za I kwartał 2022. 

  

W załączeniu udostępnione dokumenty finansowe 

  

8. 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:  

Zamawiający zgadza się na pokrycie kosztów administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 

rocznie w wysokości 200 zł netto. 

  

9. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w przypadku wygranej Zamawiający podpisze Umowę 

leasingu obowiązującą u danego Finansującego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy leasingu obowiązującą u danego Finansującego. 

 

        ………………………………… 

 


