
 

 

 
 

 

AS.ZZO.271.2.2020 – 377     Marszów, dnia  11.02.2020 r. 
 
      
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (1) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania:  
Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do separacji wodnej frakcji mineralnej 
pochodzącej ze stabilizatu, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
AS.ZZO.271.2.2020 
  
Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania:  
Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do separacji wodnej frakcji mineralnej 
pochodzącej ze stabilizatu, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
AS.ZZO.271.2.2020 

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. 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 nie wyraża zgody na roczną ryczałtową opłatę w wysokości 160,00 zł. 

2)     Uprzejmie proszę o usunięcie zapisów pkt. 3.3 SIWZ z uwagi na fakt, że art. 2 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych klasyfikuje Umowę leasingu jako dostawę – art. 2 ust. 2 
ustawy PZP „Ilekroć w ustawie jest mowa o: dostawach – należy przez to rozumieć 
nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 
dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Wymóg zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego dotyczy JEDYNIE usług – nie dostaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ rozdział III pkt.3.3.. nadając mu treść jak poniżej:  

„3.3. Zatrudnienie na umowę o pracę 

W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania”. 
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3)     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 2017 i 2018; 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia bilans i rachunek zysków i strat za lata 2017 i 2018 oraz 
sprawozdanie F-01/I-01 za 4 kwartały 2019 r. 

4)     W Formularzu oferty oraz w pkt. 2 formularza oferty oraz w pkt. 11.1 IPU Zamawiający 
wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, 
nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji 
producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych 
postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji… (…)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian ze względu na fakt, 
iż Wykonawca jest stroną umowy. 

5)     Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,3 % na 0,03 %, z 5% na 2 %. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian. 

6)     Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie 
w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między 
Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych 
w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez 
Wykonawcę. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż to Wykonawca przedstawia swój projekt umowy, w którym mogą 
znaleźć się zapisy zapewniające równowagę kontraktową, natomiast Zamawiający wymaga 
wprowadzenia do tego projektu zapisów zgodnie z  załącznikiem nr 4 do SIWZ Zamawiający 
pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.  

7)     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu pkt. 12.5 IPU, gdyż jest wysoce 
niekorzystny dla Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian. 

8)     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 
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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 na wprowadzenie „Istotnych postanowień umowy”  bezpośrednio 
do umowy lub w formie aneksu do umowy (pod warunkiem, że aneks będzie podpisany 
w dniu podpisania umowy). 

9)     Zgodnie z zapisem pkt. 1 IPU Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu 
umowy. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę 
ubezpieczeniową na cały okres trwania umowy płatną w comiesięcznych ratach. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 punkt 3 tiret 2 do SIWZ opłaty (czynsze leasingowe) winny 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy, czyli również ubezpieczenie 
przedmiotu umowy. W tym kontekście, Zamawiający potwierdza, iż zaakceptuje polisę 
ubezpieczeniową dotyczącą przedmiotu leasingu na cały okres trwania umowy płatną 
w miesięcznych ratach  wliczonych w 71 opłat (czynszów) leasingowych. 

 
 

Z up. Prezesa Zarządu 
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