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Dot. Przetargu nieograniczonego pn. "NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU MINI ŚMIECIARKA" 
ogłoszonego w BZP nr 326199 w dniu 19.10.2016. 

 
1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego dot. „Nabycie samochodu specjalistycznego 

typu MINI Śmieciarka” zwracam się z prośbą o przesłanie vi a email wypełnionego załącznika oraz 
poniższych dokumentów: 
� umowa spółki; 
� sprawozdanie finansowe za rok 2015 pełne; 
� f01 za III kwartał 2016; 
� jeśli są aktualne zaświadczenia z zus i us. 
Odpowiedź: 
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych dokumentów Wykonawcy. 

Umowa spółki naszym zdaniem nie jest konieczna do rzetelnego przygotowania oferty a niezbędne informacje 
o zamawiającym można uzyskać bezpłatnie w CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO - rejestr 
przedsiębiorców numer KRS 0000049301 ( https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t ). 

Nie dysponujemy aktualnymi zaświadczeniami z ZUS i US wobec czego niniejszym oświadczamy, że nie 
posiadamy żadnych zaległości w regulowaniu składek w ZUS i zaliczek na podatek dochodowy w US. 
Na naszej stronie internetowej ( http://www.kom-lub.com.pl/przetargi.php ), zamieścimy w dniu dzisiejszym 
(25.10.2015) dokumenty równoważne do wskazanych w złożonym zapytaniu, tj.: 
� Bilans i rachunek wyników za 2015r. 
� Bilans i rachunek wyników za III kw. 2016r. 

2. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 47 miesięcy. 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. 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 formularz ofertowego w taki sposób, by 
znalazła się w nim liczba 47 rat. 
Odpowiedź: 
W formularzu ofertowym zamieszczonym na naszej stronie internetowej nie występuje tekst „48 rat” 

3. 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 wystąpić mogą 
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: 
Potwierdzamy nasza zgodę, z zastrzeżeniem, że jej postanowienia będą możliwe do zastosowania przez Wykonawcę 
tylko w przypadkach o których mowa w pytaniu. 

4. 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: 
TAK 
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5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być 
doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, 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: 
TAK, poniesiemy koszt opłaty za rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji na podstawie re faktury. 

6. W formularzu ofertowym, pkt. D 6 Zamawiający wskazał, iż raty leasingowe będą wypłacane 
Wykonawcy 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Uprzejmie informuję, że raty 
leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. 
Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy 
leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 
Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o 
usunięcie §6 we wzorze umowy i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach 
comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do 
uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią 
umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek 
leasingodawcy. 
Odpowiedź: 
Unieważniamy tekst tego punktu (D 6). 
SIWZ nie zawiera wzoru umowy więc nie możemy zająć stanowiska co do zapisów §6. 

7. Zwracamy się o modyfikację zapisów w Formularzu Ofertowym, pkt D na następujący: „Na całość 
dostaw (przedmiot zamówienia) zapewnimy udzielenie gwarancji jakości na okres… miesięcy.” Uprzejmie 
informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie 
gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. 
Odpowiedź: 
NIE wyrażamy zgody na taka modyfikację zapisów w Formularzu Ofertowym. 

8. Prosimy o wyrażenie zgody aby raty leasingowe ustalone były ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 
1M średnim z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury VAT. 
Odpowiedź: 
Dla celów sporządzenia oferty ustalenie rat leasingowych winno być dokonane zgodnie z postanowieniem 
zamawiającego wyrażonym w odpowiedzi na pytanie nr 2 w zestawie wyjaśnień zamieszczonych na naszej stronie 
internetowej w dniu 20.10.2016r. 
Dopuszczamy natomiast możliwość zawarcia umowy leasingowej w której raty leasingowe ustalone będą ze 
zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M średnim z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury VAT. 
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(Leszek Michalik) 
/data/  /Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/ 

 


