
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 wyraża zgodę. 
  

2. Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy 
Zamawiający poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Wartość wyceny może 
zostać doliczona do ogólnej wartości oferty.   
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na poniesienie kosztu wyceny 
samochodów. Niniejszy koszt winien ponieść Wykonawca i wliczyć ją w wartość oferty. 
 

3. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z 
dedykowanego portalu klienta. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. 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 pokryje w/w koszty. 
  

5. Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową 
leasingową. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby każdy ze sprzętów mógł być objęty 
odrębną umową leasingową. 
 
  

6. 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 2019; 
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2020 zamiennie            
 sprawozdanie wg. wzoru F01 za IV kwartał 2020. 
 



Za rok 2019 i 2020 spółka osiągnęła dodatnie wyniki finansowe, a bilans wraz z 
rachunkiem zysków i strat udostępniony zostanie podmiotowi wybranemu w drodze 
niniejszego postępowania. 

  
7. Złożenie oferty w postępowaniu pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 
6 ton i 11 ton” jest niemożliwe – Zamawiający nie posiada skrzynki na ePuap, screen 
ze strony gov.pl poniżej. 
  

 
  
 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na adres skrzynki na 
ePuap Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz o adresie: 
 
/gminalubasz/SkrytkaESP 
 
Pozostałą korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy GZK Sp. z o.o. w 
Lubaszu: 
biuro@gzk-lubasz.pl 
 

8. Zgodnie z zapisem rozdziału XVII ust. 1 SWZ Zamawiający oczekuje zapłaty 58 rat. 
Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie 
trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 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 formularza ofertowego w taki sposób, by znalazła 
się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprawiony został zapis we wzorze formularza 
ofertowego oraz w SWZ w rozdziale XVII i XXI z uwzględnieniem w/w uwagi. 
  

9. 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 poniesie w/w koszty. 
 

10. 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 w/w koszty. 
  

11. Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość 
podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania 
Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki 
umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez 
podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo 
stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku 
ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

12. Uprzejmie proszę o informację jaką datę WIBORu przyjąć do skalkulowania ceny 
oferty.  
 
Odpowiedź: data 24.02.2021 r. 
 

13. W rozdziale XXI SWZ Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w 
ciągu 7 dni od daty dostarczenia Sprzętu.  Uprzejmie informuję, że wartość opłaty 
wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być 
uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. 
Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu 
inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 

  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby wartość opłaty wstępnej została uiszczona 
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu. Zapis został w SWZ 
zmodyfikowany – rozdział XXI. 

 



14. Uprzejmie proszę o zmianę nazewnictwa – Kaucja gwarancyjna (jako pierwsza rata 
leasingowa) nie jest pierwsza ratą, jest dodatkową opłatą. 

 
Odpowiedź: zmieniono nazewnictwo w SWZ i formularzu oferty. 
  

15. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 10 % na 5%. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W treści SWZ zmieniono wartość kar 
umownych zgodnie z w/w sugestią. 

 
  

16. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa 
podatkowego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający przewidywał taką możliwość w rozdziale XXII SWZ. Zapis 
został zmodyfikowany zgodnie z w/w sugestią. 

 
 

Uwaga: 
Na stronie internetowej zostały załączone: poprawiony SWZ oraz poprawiony 
formularz oferty. 
 


