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Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową 
tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki 

Siechnice, 2.12.2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:Leasing urządzeń z opcją wykupu w podziale na 
dwie części: 1) ciągnik wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną, 2) urządzenie wielofunkcyjne 
samojezdne z osprzętem oraz dwie kosiarki (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
628661-N-2019 z dnia 27.11.2019 r.) 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ut. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
- dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz 
wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający LyaLlLa się, aby inteqralną część Umowy leasingu 
stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opiat i prowizji w wysokości: 150 zł za 
Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o 
wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. Oplata 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 opiat jest częścią OWUL - co 
gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 

Zamawiający przewiduje dodatkowe opiaty (w stosunku do oferowanej ceny) w pkt Ili pkt 16 SIWZ (do 
700,00 złotych za rejestrację) i Ili pkt 17 SIWZ (po 400,00 złotych za udzielenie upoważnienia). 

Dodatkowo wykonawca jest uprawniony do naliczania opiat zgodnie z tabelą opiat i prowizji z tytułu 
czynności niestandardowej obsługi dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub wynikłych z 
opóźnienia się przez Zamawiającego z płatnościami (XVI pkt 2 SIWZ). 

Zgodnie z XII pkt 1 SIWZ cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą z 
wyłączeniem tych które przewidział Zamawiający, zatem pozostałe opiaty winny zostać skalkulowane 
w ofercie. 

Zamawiający wprowadził pozycję inne dodatkowe opiaty (XII pkt 6 tiret 6 SIWZ), ale ocenie podlega 
cena zawierająca także opiaty dodatkowe. Niewypełnienie przez Wykonawcę tej pozycji nie wpływa 
na zakres obowiązków Zamawiającego, informacja ma charakter pomocniczy. 

Wykonawca nie powinien w ofercie w punkcie dodatkowe opłaty wpisywać opłat, które będą 
naliczane zgodnie z Ili pkt 16 i 17 oraz XVI pkt 2 SIWZ. 



Ryczałt byłby naliczany bez względu na to czy zajdą przesłanki wskazane przez Zamawiającego czy 
też nie dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na tabelę opłat naliczanych bez ziszczenia się 
przesłanek wyżej wymienionych. Tak na marginesie Zamawiający wskazuje, iż ryzyko mandatu z 
fotoradaru dla ciągnika jest znikome. 

Pytanie 2: 

Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy Zamawiający 
ponosi dodatkowy koszt w postaci wyceny. Wartość wyceny może zostać doliczona do ogólnej 
wartości oferty. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie dodatkowej opłaty za wykonanie kosztów wyceny 
przedmiotu oferty. Koszty dokonania wyceny przedmiotu Wykonawca powinien skalkulować w 
przygotowaniu oferty i wykazać w obliczeniu ceny zgodnie z XII pkt 1 SIWZ. Na potrzeby Wykonawcy 
Zamawiający wprowadził pozycję inne dodatkowe opłaty (XII pkt 6 tiret 6 SIWZ), pozycja ma 
charakter pomocniczy dla Wykonawcy, ocenie podlega cena zawierająca także opłaty dodatkowe. 

Możliwość naliczenia dodatkowych opłat została omówiona w odpowiedzi 1. 

Pytanie 3: 

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 3: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby proponowane przez Zamawiającego zmiany w umowie były 
przedmiotem aneksu, jeżeli Wykonawca uzna to za stosowne. Zamawiający zgodnie z XVI pkt 1 
SIWZ przyjął, iż wzór umowy zwykle stosowanej przedłoży Wykonawca. 

Pytanie 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 4: 

Przedmiot leasingu nie jest przedmiotem podatku od środków transportowych (art. 8 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkachi opiatach lokalnych) a contrario. W przypadku zmiany stanu prawnego 
koszt związany z powstaniem obowiązku podatkowego pokryje Zamawiający. 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią 
integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 


