
Krosno Odrzańskie, dnia 02 sierpnia 2017 r. 

MZGOK.271.4.2017.WZ   

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch różnych 
pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.  

znak sprawy: MZGOK.271.4.2017.WZ 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) 

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do 
Zamawiającego zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się 
następującego wyjaśnienia: 

 

1. Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową 
leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych. 

 
Zamawiający potwierdza. 

 
2. 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. 

 
Zamawiający zgadza się.  

 
3. Prosimy o rozważenie akceptacji przez Zamawiającego re faktury podatku od środków 

transportowych. Koszt podatku byłby wyłączony z wyliczeń oferty. Wykonawca na 
dzień składania oferty nie jest w stanie przewidzieć jak będzie się kształtował podatek 
od środku transportu w trakcie obowiązywania Umowy Leasingu. Wysokość podatku 
rok rocznie ustala Rada Gminy w miejscu rejestracji pojazdu. Ujęcie ryczałtowe 
kosztów podatku (jego zaplanowanie przez Wykonawcę jest utrudnione) może 
znacząco podrożeć koszty oferty co nie jest w interesie Zamawiającego. Praktyką w 
postępowaniach o zamówienia publiczne jest ponoszenie tego kosztu przez 
Zamawiającego/Leasingobiorcę na podstawie re faktury. Koszt ten nie jest wliczany 



do oferty. Jest to również zgodne z kodeksową regulacją ponoszenia opłat przez 
Korzystającego. 
 
Zamawiający akceptuje. 
 

4. 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.  
 
Zamawiający potwierdza. 
 

5. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów rozdziału III.3 tiret 11pkt. 3.2.2. 
SIWZ  o następujące zdanie: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich 
należności wynikających z umowy leasingu”. 

 
Zamawiający doprecyzuje zapis. 
 

6. Zamawiający wskazał w § 3 ust. 5 tiret 3 projektu umowy, że wraz z pojazdem 
powinien otrzymać świadectwo homologacji. Uprzejmie informuję, że świadectwa 
musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. 
Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. Proszę o akceptację 
takiego scenariusza działania i modyfikację zapisów w tym zakresie. 
 
Zamawiający akceptuje. 
 

7. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10 % na 5%, z 3 % na 1,5 %. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów 
dotyczących prawa podatkowego. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie. 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
11.08.2017 r. Złożenie oferty w terminie do 07.08.2017 r. nie jest możliwe przy 
pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.  

 
Zamawiający przesunie termin. 
 

 


