
Augustów dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. 

 
Numer postępowania 2/2017 

 

przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów 

specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu” 

 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

 

W związku z wpływem zapytań wykonawców Zamawiający przedstawia treść czterech 

zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

I.  

Dotyczy część pierwsza – samochód specjalistyczny „duży” 

 

1) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi pojazdu między pierwszą a drugą osią 3800 mm? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 

Zamawiający dopuszcza rozstaw osi pojazdu między pierwszą a drugą osią 3800 mm. 

 

2) PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuszcza aby kabina miała długość zewnętrzną min. 1770 mm? 
Określona przez Zamawiającego długość kabiny min. 1850 mm preferuje jednego dostawcę 
podwozi firmę MAN. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza aby kabina miała długość zewnętrzną min. 1770 mm. 

 

II.  

1) PYTANIE  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy 
stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży 
wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał 



się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i 
prowizji opłat. Opłaty te mogą wystąpić tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie 
powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak 
opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta 
lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie 
nie miałyby pokrycia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do umowy tabeli opłat i prowizji występujących w 
sytuacjach wskazanych w zapytaniu. Zamawiający wymaga aby pierwszeństwo w 
stosowaniu miały zasady określone w SIWZ, wybranej przez Zamawiającego ofercie 
Wykonawcy, umowy zawartej z Wykonawcą odzwierciedlającą wymogi SIWZ, a dopiero w 
ostatniej kolejności tego typu tabel. 

2) PYTANIE 

Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia Umowy. Czy mogą być one włączone do 
obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie 
takiego scenariusza działania. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do obowiązującej u Wykonawcy Umowy 
leasingowej określonych przez Zamawiającego Istotnych elementów umowy w formie 
aneksu. Zamawiający wymaga jednak aby pierwszeństwo w stosowaniu miały zapisy 
Istotnych elementów umowy, przed zapisami umowy zaproponowanej przez wykonawcę. 

3) PYTANIE: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów pkt. 3 IEU na następujący: 
„Okres finansowania (okres leasingu) – 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego.” 
 
ODPOWIEDŻ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis. 
 

4) PYTANIE: 

Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową 

leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że każdy z samochodów może być objęty odrębną Umową 

leasingową. 

 

5) PYTANIE: 

W zał. nr 2 OPZ, pkt 7 Zamawiający wskazał, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę 
pojazdu. Uprzejmie informuję, że oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy 
(Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty 
pojazdu. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym 
zakresie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie żąda otrzymania karty pojazdu, która będzie znajdować się u Wykonawcy. 
 
6) PYTANIE: 



W pkt 13 IEU, Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej 
Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu 
Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie 
nieprecyzyjnie wskazywał, że Wykonawca i Dostawca będą właścicielami przedmiotu 
leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający uchyla ten punkt IEU. 
 

7) PYTANIE 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie pkt 8 IEU o następujący zapis: „pod 

warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienił pkt 8 IEU. 

8) PYTANIE 

W pkt 11 IEU Zamawiający zapisał termin zapłaty opłaty wstępnej. Uprzejmie informuję, że wartość 

opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczona w 

terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę o modyfikację pkt 11 

IEU w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy leasingu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na płatność opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

leasingu. 

9) PYTANIE 

W pkt. 12 Zamawiający opisał proces związany z wykupem. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 

powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na 

fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą 

na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności 

leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza, iż opłata za wykup może być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na 

podstawie informacji wskazanej na fakturze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza, iż po uiszczeniu 

ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem 

przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego samochodu. 

10) PYTANIE 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu pkt 18 IEU, gdyż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego sprzedaż wraka może nastąpić tylko i wyłącznie po wartości 

rynkowej. 

ODPOWIEDŹ: 



Zamawiający zmieni SIWZ w tym zakresie. 

11) PYTANIE 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia przez Dostawcę sprzętu oświadczenia o 

treści pkt 20 IEU. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający oczekuje zobowiązania się Wykonawcy do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

właściwą realizację dostawy pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu. Zamawiający nie ma 

obowiązku badania przedmiotu leasingu na zgodność jego parametrów z umową, przed oddaniem 

Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu leasingu do używania. 

12) PYTANIE 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu pkt 6 IEU, gdyż jest wysoce niekorzystny dla 

Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający oczekuje, iż od terminowo regulowanych opłat leasingowych nie będą pobierane żadne 

dodatkowe opłaty. Jednakże jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1 możliwe jest wprowadzenie do 

umowy określonych opłat i prowizji, które będą miały zastosowanie jeżeli Zamawiający złoży wniosek 

o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z 

płatnościami. 

 

 

III. 

1) PYTANIE 

Zamawiający wymaga przy przekazaniu karty pojazdu – właścicielem i posiadaczem karty pojazdu jest 

firma leasingująca, stad prośba o wykreślenie tego wymogu. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie żąda otrzymania karty pojazdu, która będzie znajdować się u Wykonawcy. 
 

2) PYTANIE 

Czy zamawiający dopuszcza wzór umowy leasingowej Wykonawcy z zapisem nadrzędności 

zapisów SIWZ ? 

ODPOWIEDŹ: 
Tak. 

3) PYTANIE 

Czy zamawiający pokryje ewentualnie koszty, które powstaną wyłącznie w wyniku 

działań zleconych przez Zamawiającego tj. aneksy, opinie leasingowe itp.? 

ODPOWIEDŹ: 



Tak. 

4) PYTANIE 

Czy zamawiający pokryje koszty związane z udzieleniem organom ścigania informacji o 

użytkowniku pojazdu? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

IV. 

1) PYTANIE 

Pkt 9.3 SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt 9 

SIWZ, będą składane przez Finansującego/Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

zgodnie z art. 26 ust. 2, tj. „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.” 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, że dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt 9 SIWZ, będą składane 

przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2. 

Zamawiający żąda natomiast złożenia wraz z ofertą przedstawionych wraz z formularzem 

ofertowym oświadczeń Wykonawcy. 

2) PYTANIE 

Prosimy o informację czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz 

Finansującego/Wykonawcy, np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub 

zabezpieczenie w innej formie i jakiej. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy. 

3) PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z 

Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej u Finansującego/Wykonawcy za dodatkowe czynności 

związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Finansującego/Wykonawcę 

na wniosek Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie obowiązujących u Wykonawcy Opłat i Prowizji za 



dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez 

Finansującego/Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. 

4) PYTANIE 

Zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o informację, czy raty mają być stałe 

czy zmienne? W przypadku rat zmiennych, konieczne jest określenie przez Zamawiającego stawki 

WIBOR wymaganej do przyjęcia w ofercie. Informacja ta jest niezbędna dla porównywalności ofert. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający określa raty jako stałe. Zamawiający nie dopuszcza rat zmiennych. 

5) PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu Przedmiotu leasingu po terminowym 

zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności z umowy leasingu wynikających. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza, iż dokona wykupu przedmiotu leasingu po terminowym zakończeniu 

umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności z umowy leasingu wynikających 

6) PYTANIE 

Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 8 – prosimy o modyfikację zapisu: 

„Po zakończeniu okresu leasingu Zamawiający wykupi przedmiot leasingu (…)” na” „Po 

zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących 

Finansującemu zgodnie z zawartą umową Zamawiający wykupi przedmiot leasingu (…)”. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zmieni SIWZ w tym zakresie. 

7) PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający będzie ponosił koszty mandatów. 

8) PYTANIE 

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na pojazdy 

została udzielona przez Sprzedawcę pojazdów oraz przez niego wykonywana, a nie przez 

Finasującego/Wykonawcę? Z zapisów SIWZ dotyczących wymogu w przedmiotowej kwestii 

nie wynika co prawda, że gwarancja ma zostać udzielona przez 

Fianansującego/Wykonawcę, a niniejszy wniosek Finansujący/Wykonawca składa dla 

rozwiania wątpliwości w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na samochody. Zamawiający nie wskazuje kto 

ma udzielić gwarancji. Tym samym Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na 

pojazdy została udzielona przez Sprzedawcę pojazdów oraz przez niego wykonywana. 

9) PYTANIE 

Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 22 – Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego zmian w 



umowie w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a 

które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy. Zmiany będą dokonywane pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza wskazane zmiany w umowie. 

10) PYTANIE 

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże 

Wykonawcy dane dotyczące członków Zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące 

członków Zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru 

dowodu osobistego oraz numeru PESEL. 

 


