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Do wszystkich wykonawców 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego ZP-2/2018 na zadanie: „Leasing z dostawą nowego pojazdu 
komunalnego typu śmieciarka .” 
 
            Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba  zwane dalej 
Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie 22: 
Prosimy o informację, czy Zmawiający dopuszcza ustanowienia zabezpieczenia Umowy leasingu  
na rzecz Wykonawcy/Finansującego w innej formie niż weksel in blanco i jeśli tak, to w jakiej? 
Odpowiedź na pytanie 22: 
Zamawiający nie dopuszcza weksla in blanco zgodnie z zapisami SIWZ, zał. 1 pkt. V, ppkt 12. 
W konsekwencji weksel in blanco i deklaracja wekslowa nie są akceptowalne. Zamawiający nie 
dopuszcza ustanowienia zabezpieczenia Umowy leasingu na rzecz Wykonawcy/Finansującego 
w żadnej innej formie. 
 
Pytanie 23: 
Prosimy o informację, czy Finansujący/Wykonawca będzie mógł dokonać cesji wierzytelności  
z umowy bez zgody Zamawiającego na bank finansujący Wykonawcy? 
Odpowiedź na pytanie 23: 
Nie. Finansujący/Wykonawca nie będzie mógł dokonać cesji wierzytelności z umowy bez zgody 
Zamawiającego na bank finansujący Wykonawcy. 
 
Pytanie 24: 
Prosimy o potwierdzenie, iż opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty 
podpisania Umowy Leasingu. 
Odpowiedź na pytanie 24: 
Tak 



 
 
 
Pytanie 25: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć 
Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu oraz polisy ubezpieczeniowe na 
kolejne okresy, co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej. 
Odpowiedź na pytanie 25: 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu jednakże 
nie wcześniej niż 7 dni przed wydaniem pojazdu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu  
danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (w szczególności nr vin) co najmniej 3 
dni robocze przed rejestracją. Polisy ubezpieczeniowe na kolejne okresy będą dostarczone 
Wykonawcy/Finansującemu przed wygaśnięciem poprzedniej polisy. 
 
Pytanie 26: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku niedostarczenia Wykonawcy wyżej wymienionych 
polis i dowodów zapłaty, Wykonawca będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia 
Przedmiotu Zamówienia i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 26: 
Tak 
 
Pytanie 27: 
Prosimy o potwierdzenie, iż kolumna „inne opłaty” wskazana w formularzu ofertowym: 

a) nie obejmuje podatku od środków transportu oraz opłaty za rejestrację przedmiotu 
Zamówienia  

b) obejmuje inne opłaty ciążące na Zamawiającym w tym wynikające z tabeli opłat i 
prowizji oraz umowy leasingu obowiązujące u Wykonawcy i naliczane bez związku z 
ewentualnymi zmianami umowy i niezależnie od ewentualnego naruszenia przez 
Zamawiającego warunków umowy. 

Odpowiedź na pytanie 27: 
Opłata za rejestrację pojazdu i podatek od środków transportowych nie podlegają ujęciu w tej 
pozycji. 
Przez inne opłaty Zamawiający rozumie: inne opłaty ciążące na Zamawiającym w tym 
wynikające z tabeli opłat i prowizji oraz umowy leasingu obowiązujące u Wykonawcy naliczane 
bez związku z ewentualnymi zmianami umowy i niezależnie od ewentualnego naruszenia przez 
Zamawiającego warunków umowy celem uniknięcia wątpliwości. 
 
Pytanie 28: 
Prosimy o potwierdzenie, iż: 

a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych 
i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, 

b) Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń i rozliczeń wynikających z warunków 
gwarancji, serwisu Przedmiotu zamówienia, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą? 

Odpowiedź na pytanie 28: 
Tak 
 
 



Pytanie 29: 
Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania 
analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych 
na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu 
składania ofert na dzień 23 listopada 2018 r. 
Odpowiedź na pytanie 29: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23 listopada 2018r. Zamawiający na 
stronie internetowej zamieszcza modyfikację SIWZ. 
Zamawiając zamieści na portalu UZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
Pytanie 30: 
Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje 
treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ 
Odpowiedź na pytanie 30: 
Tak 
 
Pytanie 31: 
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże 
Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i 
numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.. 
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 
wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w 
związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie tej 
ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 
określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych 
z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. nr 113 poz. 1210 z 
późn. zm.). 
Odpowiedź na pytanie 31: 
Tak, Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące 
zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego 
oraz numeru PESEL. 
 
Pytanie 32: 
Prosimy o informację , czy za potwierdzenie należytego wykonania dostawy, Zamawiający uzna 
protokół wydania przedmiotu leasingu do używania podpisany bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli stron umowy? 
Odpowiedź na pytanie 32: 
Tak, Zamawiający dopuszcza takie potwierdzenie należytego wykonania dostawy. 
 
Pytanie 33: 
Czy zamawiający dopuści ofertę , w której kalkulacja kosztów leasingu będzie oparta na stałej 
stopie procentowej.  
Uzasadnienie: Takie rozwiązanie powoduje niezmienność kosztów finansowych w czasie 
trwania umowy oraz niezmienność rat miesięcznych bez zwiększenia kosztów finansowych , co 
dla Zamawiającego jest korzystne.  



Odpowiedź na pytanie 33: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 1 pkt V ppkt 2  -  Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę 
WIBOR 1M. 
 
Pytanie 34: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie na zasadzie równoważności kalkulacji oferty  opartej o zmianę stopy 
redyskonta weksli ? 
Uzasadnienie: Dopuszczenie jedynie ofert opartych o stopę zmienną opartą o WIBOR 1M 
ogranicza konkurencję jedynie do firm leasingowych stosujących takie rozwiązanie. 
Odpowiedź na pytanie 34: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zał. nr 1 pkt V ppkt 2  -  Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę 
WIBOR 1M. 
 
Pytanie 35: 
W nawiązaniu do opublikowanych dnia 16.11. 18 r. odpowiedzi – pytanie nr. 5 – prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy leasingu. 
Odpowiedź na pytanie 35: 
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dokumentu z dodatkowymi postanowieniami 
umownymi w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego wskazujące na 
pierwszeństwo zapisów: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznika nr 1 do SIWZ 
– opis przedmiotu zamówienia. 
Dokument ten zostanie podpisany jednocześnie (w tym samym terminie) z umową leasingu. 
 
 
 
 
 

 Zatwierdzone przez 
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 

 
 
 


