
                             ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-2/2016 na dostawę  3 
szt. samochodów – śmieciarek  w formie leasingu  operacyjnego.

URBIS Spółka z o. o. w  Gnieźnie  podaje do wiadomości, że w trakcie procedury
dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił 
odpowiedzi poniższych odpowiedzi:       
               
PYTANIE   1.
Prosimy o potwierdzenie, że oferta ma być przygotowana w oparciu o stałą stopę (IRS)?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rekalkulację rat wynagrodzenia po odbiorze 
przedmiotu leasingu? Wówczas ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w 
oparciu o Cenę nabycia Przedmiotu Leasingu oraz stawkę IRS z dnia otrzymania 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu przez Finansującego.

ODPOWIEDŹ
Oferta ma być przygotowana w oparciu o oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M. 

PYTANIE 2. 
Czy zamówienie będzie realizowane na 1 umowie? Czy też Zamawiający przewiduje 
podpisanie 3 umów na każdy pojazd?

ODPOWIEDŹ
Jedna umowa

PYTANIE 3. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuższy termin dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego faktur za raty leasingowe np. 7 dniowy termin?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 4.
Prosimy o poprawę lub doprecyzowanie zapisów rozdz. X (wymagania dot. wadium) ust.
6 pkt. 5 „ Zamawiający zatrzymuje wadium, gdy ….. nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy”  - w SIWZ nie mowy o wymogach dot. 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ
nie dotyczy - Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

PYTANIE 5.
Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z zapisem rozdz. VII. Wypowiedzenie umowy w 



trybie natychmiastowym w przypadku nie przestrzegania warunków umowy byłoby 
zasadne w sytuacji np. nie dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego w terminie 3 
dni?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 6. 
W jaki sposób Zamawiający chce dokonać obniżenia rat leasingowych ?? (schemat 
obliczenia) w przypadku powstania wad, które ograniczają przydatność przedmiotu do 
użytku  zgodnie z zapisami rozdz. VI (Rękojmia) 

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 7.
Czy Zamawiający zaakceptuje  wzór  umowy leasingu Wykonawcy (  umowa leasingu,
ogólne warunki leasingu, tabela opłat i prowizji uwzględniającym postanowienia SIWZ)?
Wzór zaproponowany przez Zamawiającego odbiega od wzoru typowej umowy leasingu
i nie zawiera kwestii istotnych, takich jak np.  rozliczenia umowy po szkodzie.

ODPOWIEDŹ
Tak 

PYTANIE 8.
Czy Zamawiający akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy
w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

ODPOWIEDŹ
Nie 

PYTANIE 9.
Czy   Zamawiający zaakceptuje złożenie przez Podwykonawcę w imieniu Wykonawcy
wykaz  co  najmniej  3  zrealizowanych  zamówień  w  zakresie  sprzedaży  –dostawy
samochodów śmieciarek objętych zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 10.
Czy Zamawiający zaakceptuje Tabelę Opłat i Prowizji , zawierającą opłaty za czynności
dodatkowe mogące się pojawić w trakcie trwania umowy leasingu, np. opłata za aneks
do umowy, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wydanie opinii o Korzystającym,
itp. Charakter tych czynności jest ewentualny dlatego nie można przewidzieć wysokość
tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik
do umowy leasingu.



ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 11.
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  płatność  rat  leasingowych  do  12-go  dnia  każdego
miesiąca, wystawiane od miesiąca następnego po dacie odbioru ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 12.
Czy Zamawiający pokryje koszty finansowe związane z faktem, że raty leasingowe są
wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 13.
Czy Zamawiający zaakceptuje płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od podpisania
Umowy?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 14.
Czy  Zamawiający  poniesie  koszty  rejestracji  przedmiotów  zamówienia?  Koszt  ten
zostanie refakturowany przez Wykonawcę na Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 15.
Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia
w  wydziale  komunikacji  po  pierwszej  rejestracji  pojazdów  np.  wtórnik  dowodu
rejestracyjnego ,wtórnika zagubionych tablic , zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie
haka holowniczego itp. ?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 16.
Czy Zamawiający będzie  pokrywał  koszty związane z udzielaniem odpowiedzi  przez
Wykonawcę  na  zapytania  Policji  ,  Straży  Miejskiej  ,  Inspekcji  Transportu
Samochodowego itp. ?

ODPOWIEDŹ
Nie 

PYTANIE 17.



Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów  ? 

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 18.
Czy  Zamawiający  będzie  wykonywał  wszystkie  czynności  formalne  i  finansowe
związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz
koszty przeglądów UDT ?

ODPOWIEDŹ
Nie – nie dotyczy

PYTANIE 19.
Czy  Zamawiający  będzie  ponosił  koszty  obowiązkowych  okresowych  badań
technicznych ?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 20.
Czy  Zamawiający  będzie  ponosił  koszty  podatku  od  środków  transportowych  na
podstawie faktury VAT ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 21.
Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się
aby  odszkodowanie  od  ubezpieczyciela  dla  Finansującego  zostało  zaliczone  na
ewentualne zaległości Korzystającego ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 22.
Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na
rachunek Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 23.
Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę?

ODPOWIEDŹ



Nie

PYTANIE 24.
Z uwagi na zapisy rozdz. VII pkt. 7 ust. 5) prosimy o informację czy Zamawiający wyraża
zgodę  na  podanie  w  umowie  adresu  Dostawcy  (podwykonawcy)  w  celu  zgłaszania
usterek/ kontakt  w kwestii  serwisu? Jednocześnie pozostała wszelka korespondencja
będzie prowadzona z Wykonawcą.

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 25.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  z  uwagi  na  zmianę
przepisów  podatkowych,  interpretacji  podatkowych,  celnych,  statystycznych,  zmiany
przepisów VAT.

ODPOWIEDŹ
Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć zmiany przepisów VAT.

PYTANIE 26.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karta pojazdu i świadectwo homologacji pozostało
w siedzibie Wykonawcy (właściciela przedmiotu)?

ODPOWIEDŹ
Tak za potwierdzeniem zgodności z oryginałem

PYTANIE 27. 
Kto ponosi koszty podatku od środków transportu z uwagi na jego zmienność ( co roku 
rada miasta ustala podatek  indywidualnie )  proponujemy wyłączenie jego kosztów z rat 
leasingowych i opłacanie jego przez Zamawiającego na podstawie re-faktur 
przedstawianych przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ
Tak 

PYTANIE 28.
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę stawki VAT w przypadku gdy ustawodawca 
dokona takiej zmiany?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 29. 
Czy Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją wekslową?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 30.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie ksera karty pojazdu oraz świadectwa



homologacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem? Dotyczy załącznika nr 4 do 
SIWZ, par III, pkt 3, podpunkt 4., bowiem dokonanie wpisu w tym
Karta pojazdu oraz świadectwo homologacji będą przechowywane u właściciela zgodnie
z dowodem rejestracyjnym do czasu zakończenia umowy leasingu.

ODPOWIEDŹ
Tak za potwierdzeniem zgodności z oryginałem

PYTANIE 31. 
załącznik 4 do SIWZ, IV pkt 9 – zgodnie z art. 454 kc „ świadczenie pieniężne powinno 
być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia 
świadczenia”; w przypadku świadczeń pieniężnych spełnianych w innej formie niż 
gotówka ( np. rozliczenia przy pomocy rachunków bankowych ) przyjmuje się, że 
miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, gdzie siedzibę ma bank prowadzący 
rachunek wierzyciela, bowiem dokonanie wpisu na tym rachunku
( „uznanie” ) jest równoznaczne z uzyskaniem przez wierzyciela możności 
rozporządzania odnośną kwotą, to zaś dopiero może być uznane za równoważne z 
„otrzymaniem” należności ( wyrok SN z dnia 12.7.1996, sygn.. akt II CRN 79/96, LEX nr 
465045 ); w związku z powyższym proponuję, aby datą zapłaty była data uznania 
rachunku Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ
Data zapłaty jest datą uznania rachunku Wykonawcy.

PYTANIE 32.
Czy oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o stały czy zmienny koszt przez cały
okres trwania umowy leasingu?

ODPOWIEDŹ
Zmienny koszt 

PYTANIE 33. 
Zamawiający w rozdziale III ppkt 2.2 poz. 6 Wymaga:
fabryczny system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym 
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści niefabryczny, markowy, system audio z radiem wyposażony w
bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 34. 
Zamawiający w rozdziale „przedmiot zamówienia” wymaga:
Samochody  winny być samochodami fabrycznie nowymi. Samochody winny posiadać 
polskie świadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis 
decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym, powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami
dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, 
instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.



W następnych rozdziałach SIWZ Zamawiający dopuszcza „badanie techniczne 
dopuszczające pojazd do ruchu”
Pytanie
Czy Zamawiający będzie wymagał świadectwa homologacji na pojazd skompletowany?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 35.
Proszę o podanie danych firmy, która z Państwem ma podpisaną umowę na monitoring 
samochodów w celu uzyskania niezbędnej oferty do oszacowania kosztów pojazdu.

ODPOWIEDŹ
Dane firmy, z którą URBIS zawarł umowę na monitoring: 
TEKOM Technologia Sp. z o.o. 
ul. Zwoleńska 80 
26-600 Radom

PYTANIE 36. 
Zamawiający wymaga w specyfikacji podwozia:
Kamera cofania
Kamery cofania montowane są w pojazdach ciężarowych w tylnej części ramy pojazdu.
Samochody – śmieciarki z powodów konstrukcyjnych ( zasyp, odwłok ) zakrywają tę 
część pojazdu, a więc kamera musiałaby być zamontowana do elementów zabudowy. 
Standardowo  samochody śmieciarki posiadają kamerę, która monitoruje obszar za 
pojazdem w sposób ciągły, a w konsekwencji podczas cofania kierowca widzi za 
pojazdem. W tym przypadku praca kamer byłaby zdublowana.
Pytanie
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w kamerę zamontowania na zabudowie 
pojazdu pracującą w sposób ciągły?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 37. 
Zamawiający wymaga w SIWZ radioodbiornik z bluetooth.
Pytanie
Czy Zamawiający dopuści montaż „systemu głośnomówiącego” bezprzewodowego 
niezależnego od radioodbiornika samochodowego?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 38.  
Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w światła do jazdy dziennej z 
żarówkami?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 39.



Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w przednie zawieszenie o dop. 
Nacisku 7500 kg? W pojazdach typu śmieciarki przednie osie są zazwyczaj 
niedociążone i nacisk 7500 kg jest wystarczający do poprawnej eksploatacji.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 40. 
Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w silnik o mocy 290KM?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 41. 
Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w zbiornik paliwa o pojemności 400 
litrów?

ODPOWIEDŹ
Tak, max  400 litrów

PYTANIE 42. 
Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w akumulatory o pojemności 175Ah?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 43. 
Proszę o podanie danych dostawcy systemu monitoringu GPS, z którym Zamawiający 
ma podpisaną umowę, i który ma zostać zamontowany w pojazdach.

ODPOWIEDŹ
Dane firmy, z którą URBIS zawarł umowę na monitoring: 
TEKOM Technologia Sp. z o.o. 
ul. Zwoleńska 80 
26-600 Radom

PYTANIE 44. 
Czy Zamawiający dopuści podwozie wyposażone w kabinę kompaktową z przestrzenią 
za siedzeniami 200 mm?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 45.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in 
balnco ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 46. 



Czy zamawiający może przesłać na poniższy adres mailowy dokumenty celem 
weryfikacji zdolności leasingowej:

- bilans z rachunkiem wyników za 2014 
- bilans z rachunkiem wyników za  2015 

            - sprawozdanie finansowe za 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

ODPOWIEDŹ
Zamawiający udostępni dokumenty na stronie internetowej

PYTANIE 47.
W załączniku nr 4 do SIWZ, rozdziale III Dostawa i Sprzedaż Przedmiotu Leasingu, w 
pkt 3, ppkt 4 Zamawiający wskazuje, iż będzie wymagał karty pojazdu wraz ze 
świadectwem homologacji. Proszę o dopuszczenie przedłożenia Zamawiającemu kopii 
wskazanych dokumentów. Oryginały dokumentów są przechowywane przez właściciela 
sprzętu.

ODPOWIEDŹ
Tak, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

 
PYTANIE 48.
W rozdziale IV Wynagrodzenie w pkt 7a Zamawiający wskazał, że opłata wstępna 
zapłacona zostanie w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie doręczonej do URBIS faktury Vat 
wystawionej w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez 
zastrzeżeń oraz dostarczonej w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia do siedziby Spółki
URBIS. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w którym opłata wstępna  (czynsz inicjalny)
będzie płacona w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy leasingowej.  Czynsz inicjalny 
pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinien być uiszczony 
niezwłocznie od daty zawarcia umowy leasingowej.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący terminu opłaty wstępnej - po dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIE 49.
W rozdziale IV Wynagrodzenie w pkt 7b Zamawiający wskazał, że pierwsza rata 
leasingowa zostanie zafakturowana w miesiącu kalendarzowym następującym po 
wystawieniu faktury z opłatą wstępną pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Spółki
URBIS w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia. Proszę o dopuszczenie rozwiązania, w 
którym pierwsza rata leasingowa zostanie uiszczona w miesiącu następującym po 
odbiorze sprzętu. 

ODPOWIEDŹ
Nie 

 
PYTANIE 50.
W rozdziale IV Wynagrodzenie w pkt 9 Zamawiający wskazał, że za dzień zapłaty faktur 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego URBIS. Uprzejmie informuję, że za 
dzień płatności nie można uznać daty nieznanej Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje 
się dzień uznania rachunku bankowego Leasingodawcy. Proszę o dopuszczenie takiego



rozwiązania.

ODPOWIEDŹ
Data zapłaty jest datą uznania rachunku Wykonawcy.

 PYTANIE 51.
Proszę o dopuszczenie zmiany warunków umowy na skutek zmiany przepisów prawa 
podatkowego. 

ODPOWIEDŹ
Zmiana umowy może dotyczyć zmiany przepisów VAT.

PYTANIE 52.
Czy załącznik nr 4 do SIWZ – dodatkowe postanowienia, może przybrać formę aneksu 
do Umowy leasingowej, standardowo zawieranej przez Leasingodawcę i 
Leasingobiorcę??

ODPOWIEDŹ
Tak

 
PYTANIE 53.
Z uwagi na konieczność wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu proszę o 
udostępnienie następujących dokumentów finansowych:

- Bilans i rachunek wyników za 2013 i 2014 r.
- Bilans i rachunek wyników za 2015 r.

            - Sprawozdanie finansowe wraz z informacjami uzupełniającymi
- Opinia i raport audytora za ostatni rok.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający udostępni dokumenty na stronie internetowej

PYTANIE 54. 
Czy Zamawiający   dopuszcza zbiornik na odcieki, który nie jest zintegrowany z dnem
skrzyni ładunkowej ?

Oferowana skrzynia ładunkowa jest wyposażona w dwa oddzielne zbiorniki na odcieki,
które są łatwiejsze w obsłudze i czyszczeniu. Pierwszy ze zbiorników montowany jest
pod odwłokiem śmieciarki, drugi pomiędzy osiami podwozia.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 55.
Czy Zamawiający dopuszcza niedzielony grzebień wrzutnika?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 56.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  urządzenie  do  otwierania  pokryw  sterowane
pneumatycznie? 



ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 57.
Czy Zamawiający dopuszcza wrzutnik  bez  systemu antykolizyjnego polegającego na
automatycznym  uniesieniu  go  do  pozycji  transportowej  po  załączeniu  biegu
wstecznego?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 58.
Czy Zamawiający dopuszcza odwłok bez automatycznej blokady i odblokowywania?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 59.
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę nie wyposażoną w system diagnostyki – online?

ODPOWIEDŹ
Tak pod warunkiem, że terminal w kabinie kierowcy będzie udostępniał identyczne 
informacje diagnostyczne z informacjami mogącymi być przekazywanymi online

PYTANIE 60.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  dostarczenie  zabudowy bez  programu komputerowego
pozwalającego na zdiagnozowanie usterek?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 61.
Czy Zamawiający dopuszcza boki wanny załadowczej o grubości 3 mm ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 62.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  trzy  miesięczny  termin  realizacji  zamówienia  od
podpisania umowy z Wykonawcą ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 63
Wykonawca  wnioskuje  o  udostępnienie  dokumentów  finansowych,  tj.  Bilansu  oraz
Rachunku Zysków i Strat za rok 2014 oraz formularza F01 Za  II i III   kwartał 2015.
Dokumenty te są niezbędne do złożenia oferty wiążącej w prowadzonym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ



Zamawiający udostępni dokumenty na stronie internetowej

PYTANIE 64
Wykonawca wnosi zapytanie, czy Zamawiający dopuszcza, by umowa leasingu została
zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień zawartych w załączniku
nr  4  SIWZ?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 65
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień płatności przyjąć dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 66
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu pkt. IV ppkt. 1 załącznika nr 4 SIWZ, w ten 
sposób, by finansujący ponosił odpowiedzialność za wady rzeczy które powstały na 
skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Finansujący zobowiązany jest do 
wydania rzeczy w takim stanie, w jakim znajdowały się one w chwili wydania 
finansującemu przez nabywcę. Na dalszym etapie używania przedmiotów leasingu 
odpowiedzialność za ewentualne wady obciążać będzie sprzedawcę lub gwaranta.
Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności 
specjalistycznych pojazdów na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego
przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi z wyłączeniem prawa 
odstąpienia od umowy sprzedaży, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski 
objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 
dotychczasowe wymagania opisane w SIWZ i załącznikach przedmiotowego 
zamówienia w zakresie wymogów odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne 
pojazdów.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 67
Wykonawca wnioskuje o wyrażenie zgody na wydanie Zamawiającemu kopii karty 
pojazdu. Oryginał pozostanie w posiadaniu Wykonawcy do czasu zakończenia umowy 
leasingu. Jako uzasadnienie Wykonawca wskazuje, iż przedmiot leasingu przez cały 
okres trwania umowy jest własnością Wykonawcy ( Finansującego ).

ODPOWIEDŹ
Tak, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

PYTANIE 68
Wykonawca wnioskuje o wyrażenie zgody, aby płatność za raty leasingowe następowała
zgodnie z umową/harmonogramem, do 25-go dnia każdego miesiąca na podstawie 



prawidłowo wystawionej faktury w danym miesiącu.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 69
Wykonawca prosi o sprostowanie czy oferta ma zostać przygotowana w oparciu o 
opracowanie stałe o RRSO  w oparciu o opracowanie zmienne WIBOR 1M?

ODPOWIEDŹ
Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M.

PYTANIE 70
W związku z faktem, iż w trakcie umowy leasingu mogą powstać koszty na skutek 
działania czy zaniechania Zamawiającego przedstawiamy w załączeniu wykaz usług 
dodatkowych.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie  dopuszcza dodatkowego wykazu usług

PYTANIE 71
Czy Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 
obowiązujących stawek VAT?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 72
Wykonawca wnioskuje o wyrażenie zgody, aby Wstępna Opłata Leasingowa była płatna 
po zawarciu umowy leasingu i przed podpisaniem protokołu odbioru i wydaniem 
przedmiotu. Wstępna Opłata Leasingowa jest uiszczana przed uruchomieniem umowy. 
Innym rozwiązaniem może być zapłata pierwszej raty leasingowej w wysokości takiej 
samej jak Wstępna Opłata Leasingowa, ale  odbywa się  to po podpisaniu protokołu, 
wydaniu przedmiotu i uruchomieniu umowy. W przypadku gdyby Zamawiający wpłacił 
Wstępną Opłatę Leasingową, a nie doszłoby do uruchomienia umowy i podpisania 
protokołu, wówczas Opłata Wstępna zostałaby mu zwrócona.

ODPOWIEDŹ
Nie 

PYTANIE 73.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych? Określone w SIWZ kary 
umowne podlegają sumowaniu i są jednostronnie nakładane tylko na Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 74.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorzystanie z opcji wykupu?

ODPOWIEDŹ



Tak

PYTANIE 75
Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt. 4 załącznika nr 4 do SIWZ Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia  wobec Zamawiającego w związku z nieskorzystaniem przez 
Zamawiającego z prawa wykupu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 
zmian dotyczących wprowadzenia obowiązku zapłaty wynagrodzenia:
„w przypadku rezygnacji Zamawiającego z nabycia Przedmiotu Leasingu Wykonawcy 
przysługuje wyłączne prawo sprzedaży Przedmiotu Leasingu według własnego wyboru. 
W przypadku gdyby osiągnięta przez Wykonawcę cena sprzedaży nie pokrywała Ceny 
wykupu. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy faktycznie 
osiągniętą ceną sprzedaży a Ceną wykupu w terminie 3 dni od wezwania przez 
Wykonawcę”

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 76
Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
W zał. nr 4 do SIWZ nie ma jednoznacznego określenia, że w przypadku wypowiedzenia
umowy Przedmiot Umowy podlega zwrotowi.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 77
Z jaką firmą Zamawiający jest związany umową na monitoring pojazdu ?

ODPOWIEDŹ
Dane firmy, z którą URBIS zawarł umowę na monitoring: 
TEKOM Technologia Sp. z o.o. 
ul. Zwoleńska 80 
26-600 Radom

PYTANIE 78
Czy Zamawiający dopuszcza:
odprowadzanie odcieków środkiem skrzyni ładunkowej do odwłoka, a zbiornik na         
odcieki pod wanną załadowczą ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 79
Czy Zamawiający dopuszcza:
objętość kosza zasypowego – 1,7 m3 ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 80



Czy Zamawiający dopuszcza:
dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka, w sposób 
zabezpieczony przed kontaktem z odpadami ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 81
Czy Zamawiający dopuszcza:
wysokowydajny system ugniatania, o stopniu kompresji odpadów 1:7,  w którym 
ugniatanie odbywa się w skrzyni ładunkowej ?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 82
Czy Zamawiający dopuszcza:
wannę załadowczą wykonaną z blachy o grubości 4 mm ściany boczne i 5 mm –  
podłoga ? Pragniemy podkreślić, że blacha o większej grubości nie ma uzasadnienia  w 
śmieciarkach, w których ugniatanie odbywa się w skrzyni ładunkowej.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 83
Czy Zamawiający dopuszcza:
stałą prędkość podnoszenia i opuszczania zasypu ?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 84
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na stopie stałej (IRS) czy zmiennej 
(WIBOR)? Jeśli na zmiennej, to czy oferta ma być kalkulowana w oparciu o WIBOR 1M 
czy WIBOR 3M??

ODPOWIEDŹ
Zmienna stopa, kalkulacja oferty w oparciu o WIBOR 1M.

PYTANIE 85
Zamawiający oczekuje złożenia oferty na 3 środki trwałe. Każdy z nich powinien być 
objęty odrębną umową leasingu. Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia chęci 
wcześniejszej spłaty którejkolwiek z umów, wystąpienia jakiejkolwiek szkody w pojeździe
i konieczności jej rozliczania. Proszę o potwierdzenie, że każda umowa może być objęta
odrębną umową leasingową.

ODPOWIEDŹ
Nie



PYTANIE 86.
Sprzęt wymagany przez Zamawiającego objęty jest podatkiem od środków transportu. 
Kwota podatku uchwalana jest corocznie przez właściwą radę gminy. Kwoty podatku nie 
można doliczyć do wartości składanej oferty, gdyż nie jest ona znana wykonawcy na 
cały czas trwania umowy leasingowej w momencie składania oferty. Podatek jest 
uiszczany przez właściciela sprzętu, a następnie refakturowany na Zamawiającego w 
trakcie trwania umowy leasingu. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił
koszt podatku od środków transportu przez cały czas trwania umowy leasingowej na 
podstawie re-faktury wystawianej przez Leasingodawcę.

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 87.
W załączniku nr 4 do SIWZ rozdziale VI Rękojmia Zamawiający wskazuje, że  jeżeli 
Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego 
użytku, URBIS może żądać odpowiedniego obniżenia rat leasingowych za czas trwania 
wad. Uprzejmie informuję, że leasingodawca może obniżyć ratę nawet do wartości 
samych odsetek przez  określony czas (czas trwania wady), a następnie zwiększyć 
kapitał w kolejnych miesiącach.  Proszę o akceptację takiego rozwiązania. 

 
ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 88
Bardzo proszę o udostępnienie załącznika, o którym mowa w punkcie V podpunkcie d) 
Postanowień, które należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu:
d) ubezpieczenia samochodów w zakresie i na warunkach nie gorszych niż wskazane w 
Warunkach Ubezpieczenia, o których mowa w Szczegółowym Opisie Zamówienia 
Stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

ODPOWIEDŹ
Warunki Ubezpieczenia  załącza Wykonawca do oferty

PYTANIE 89
Czy Zamawiający dopuszcza siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz 
odwłoka?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 90
Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt. 1 lit. c Załącznika nr 1 do SIWZ, pozostawiając 
jedynie zapis do słów " w tym". Nie jest bowiem możliwe wskazanie w takiej formie 
wysokości części kapitałowej i odsetkowej raty leasingu, ponieważ raty leasingu są 
liczone sposobem annuitetowym i każda z nich zawiera inną część kapitału i odsetek. 
Z tego samego powodu prosimy o analogiczną zmianę zapisów Rozdziału IV, ust. 4, lit. c



Załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawca dodatkowo wyjaśnia, że faktura na każdą ratę  
leasingu będzie uwzględniała jej rozbicie na część kapitałową i odsetkową, przy czym 
udział kapitału i odsetek w każdej racie będzie inny.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

PYTANIE 91
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na wzorze umowy stosowanym 
przez Wykonawcę? We wzorze tym zostałyby ujęte wszystkie postanowienia niniejszego
SIWZ z ewentualnymi jego modyfikacjami.

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE  92
Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę Rozdziału II, ust. 2 Załącznika nr 4 do
SIWZ: "URBIS" ma prawo nabyć Samochody objęte umową, pod warunkiem braku 
zaległości w spłatach umowy leasingu, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 36 
miesięcy od dnia wydania Przedmiotu  leasingu potwierdzonym podpisaniem protokołu 
przekazania zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego 
prawa"?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 93
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z prawem pozostaje prawnym właścicielem 
przedmiotów leasingu, w tym zapłaty kwoty wartości końcowej. Jako właścicielowi 
pojazdów przysługuje mu prawo posiadania kart pojazdów i świadectw homologacji. 
Zatem Wykonawca może przekazać Zamawiającemu jedynie kopie tych dokumentów. 
Zwracamy się z prośbą o odpowiednią zmianę Rozdziału III, ust. 3, pkt.4 Załącznika nr 4
do SIWZ postępowania.

ODPOWIEDŹ
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu  kopie kart pojazdów i świadectw 
homologacji,  kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

PYTANIE 94
Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie następującej modyfikacji Rozdziału III, 
ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ: " W przypadku, gdy Samochody będą miały wady 
techniczne lub będą niezgodne z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z 
dokumentów wymienionych w Rozdziale III, ust. 3, Załącznika nr 4 do SIWZ, URBIS 
może odmówić odbioru Samochodów i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad 
lub  braków w terminie nie dłuższym niż 15 dni lub też od umowy odstąpić, z 
zachowaniem prawa naliczenia kary umownej."

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ



PYTANIE 95
W związku z treścią Rozdziału IV, ust. 7, lit.a) i b) Załącznika nr 4 do SIWZ Wykonawca 
zwraca  uwagę, że nie ma żadnego wpływu na działanie poczty lub firmy kurierskiej i nie 
może na siebie wziąć zobowiązania zagwarantowania dostarczenia faktury w terminie 3 
dni od daty wystawienia. Jeśli jednak Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur w 
formie elektronicznej, faktury te będą wysyłane Zamawiającemu nie później niż dnia 
następnego po dniu wystawienia ( na dwa adresy  e-mail wskazane przez 
Zamawiającego w dniu podpisania umowy ), czyli w terminie na 9 dni przed terminem 
wymagalności raty leasingu. Prosimy o stosowną modyfikację tego zapisu.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

PYTANIE 96
W związku z treścią Rozdziału IV, ust. 7, lit.a) i b) Załącznika nr 4 do SIWZ zwracamy się
z prośbą o dopuszczenie spłaty rat leasingowych zgodnie z przedstawionym przez 
Wykonawcę harmonogramem spłat. Harmonogram zostanie przedstawiony przez 
Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu leasingu przez Zamawiającego.
Harmonogram będzie uwzględniał wymagalność rat na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego, zaś faktury na raty leasingowe będą wystawiane przez Wykonawcę na
10 dni przed terminem ich wymagalności zgodną z harmonogramem spłat.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 97
Prosimy o poprawienie treści Rozdziału IV, ust. 8  Załącznika nr 4 do SIWZ w związku z 
ewidentną omyłką pisarską.

ODPOWIEDŹ
Treść  Rozdziału IV, ust. 8 Załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„8.  Wysokość rat leasingowych zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ.”

PYTANIE 98
W związku z treścią Rozdziału IV, ust. 9 Załącznika nr 4  do SIWZ zwracamy się z 
pytaniem, czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu 
środków na rachunek Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniem art.454 kc oraz uchwałą 
SN z 04.01.1995 ( sygn. Akt III CZP 164/94 ) przy zobowiązaniach cywilnoprawnych 
momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku wierzyciela.

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 99



Czy Zamawiający dopuszcza weksel in blanko jako dodatkowe zabezpieczenie umowy 
leasingu?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE  100
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę 
przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych?

ODPOWIEDŹ
Tak, tylko z uwagi na zmianę przepisów podatkowych VAT.

PYTANIE 101
Czy Zamawiający poniesie koszty rejestracji? Koszt ten zostanie refakturowany przez 
Wykonawcę na Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE   102
Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia 
w wydziale komunikacji formalności związanych np. z wydaniem wtórnika dowodu 
rejestracyjnego, tablic w miejsce tablic zagubionych, nowej nalepki na szybę w miejsce 
nalepki zniszczonej, wpisanie dodatkowego wyposażenia, itp.?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 103
Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie kosztów podatku od środków transportu? Będą 
one refakturowane na Zamawiającego w dwóch półrocznych ratach.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 104
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat za korzystanie z autostrad, winiet, 
parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były 
znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy
kalkulowaniu ofert?

ODPOWIEDŹ
Tak, po odbiorze pojazdów przez Zamawiającego.



PYTANIE 105
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzieleniem odpowiedzi przez 
Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja 
Transportu Drogowego, itp.?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 106
Czy Zamawiający będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe 
związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego?

ODPOWIEDŹ
Nie  - nie dotyczy

PYTANIE   107
Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się, 
aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na 
ewentualne zaległości Korzystającego?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 108
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych 
do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz 
innych uszkodzeń, które powinny być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały 
pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody?

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 109
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań 
technicznych?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE 110
Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę bądź polecenie zapłaty?



ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 111
W związku z tym, że Wykonawca jest instytucją finansową i w celu złożenia wiążącej 
oferty leasingu musi dokonać oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, Wykonawca 
prosi o udostępnienie aktualnych dokumentów Zamawiającego:
- bilans i rachunek zysków i strat za rok 2015 r. (lub przynajmniej na koniec września 
2015r.)
- bilans i rachunek zysków i strat za rok 2014
- bilans i rachunek zysków i strat za rok 2013.
- zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych ze szczególnym uwzględnieniem 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych umów kredytu lub leasingu, salda 
pozostałego do spłaty, celu udzielenia kredytu lub leasingu oraz form ich zabezpieczenia
-struktury czasowej zobowiązań i należności.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający udostępni dokumenty na stronie internetowej

PYTANIE  112
W jaki sposób zamawiający rozumie sformułowanie: „dostarczonej w terminie 3 dni od 
dnia jej wystawienia” – czy chodzi o potwierdzenie odbioru listu poleconego? Czy 
złożenia awiza? Czy chodzi o dni robocze?

ODPOWIEDŹ
Fizycznie w siedzibie Spółki 

PYTANIE  113
Zgodnie zapisem: „Opłata Wstępna zostanie zapłacona w terminie do 21 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru ..” – Z zasady Opłata Wstępna jest wnoszona przed 
protokołem odbioru. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Opłata Wstępna nazywała się 
„Rata Leasingowa nr 1”?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE  114
Czy zamawiający dopuszcza podpisanie Umowy Leasingu i Ogólnych Warunków 
Leasingu na wzorze stosowanym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień 
zał. 4 do SIWZ?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE   115
Zamawiający określił okres trwania umowy na 36 miesięcy. Proszę doprecyzować: w 
tym okresie mają zostać wystawione następujące faktury: a) na opłatę wstępną (lub jako



rata leasingu nr 1); b) 35 równych miesięcznych rat leasingu; c) ewentualnie wykup po 
umowie. Proszę o potwierdzenie bądź interpretację.

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE  116
W załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający wskazał: „V.1.d) ubezpieczenia Samochodów 
w zakresie i na warunkach nie gorszych niż wskazane w Warunkach Ubezpieczenia, o 
których mowa Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ” 
– w zał. nr 1 nie ma mowy o warunkach ubezpieczenia – proszę o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ
Warunki Ubezpieczenia  załącza Wykonawca do oferty

PYTANIE   117
W załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający wskazał: „V.2. b) utrzymywać Samochody w 
stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz 
dokonywać napraw koniecznych do zachowania Samochodu w stanie nie pogorszonym”
– proszę o doprecyzowanie przez kogo mają być dokonywane ewentualne naprawy – 
autoryzowany serwis? Inne warsztaty? Proszę o odpowiedź, że koszty tych napraw 
ponosi Zamawiający.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z zapisem w załączniku nr 4 do SIWZ

PYTANIE  118
Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ w jego pkt. I. ppkt. 39 wymaga wyposażenia 
pojazdów w system monitorowania pojazdu. Czy zamawiający pokryje ewentualne 
koszty abonamentu związane z użytkowaniem systemu?

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE  119
Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ w jego pkt. IV. ppkt. 39, oczekuje aby nadwozie
śmieciarki posiadało możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – online 
(internet) przez serwis Wykonawcy.
Czy Zamawiający zgodzi się od odstąpienia od tego wymogu w przypadku, gdy terminal 
w kabinie kierowcy będzie udostępniał identyczne informacje diagnostyczne z 
informacjami mogącymi być przekazywanymi online? 

ODPOWIEDŹ
Tak

PYTANIE  120
Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ w jego pkt. IV w żadnym z punktów nie podał 
parametru wysokości krawędzi załadowczej wrzutnika oraz czy wrzutnik ma mieć 
możliwość dodatkowego obniżenia krawędzi zasypowej.
Czy zamawiający oczekuje aby krawędź załadowcza wrzutnika znajdowała się nie wyżej



jak 1.550 mm od podłoża i posiadała możliwość obniżenia jej do poziomu maksymalnie 
1.300 mm od podłoża? 
Uzasadnienie:
Zastosowanie krawędzi załadowczej w wrzutniku i zmiennej wysokości poszerza 
możliwość pojazdu, poprzez możliwość wykorzystywania go do zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych lub tez odpadów gromadzonych w workach. 

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga, aby krawędź załadowcza wrzutnika znajdowała sie nie wyżej niż 
1600  mm od podłoża i posiadała możliwość obniżenia  do poziomu maksymalnie 1.300 
mm od podłoża.

PYTANIE   121
Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę treści Rozdziału II pkt 2 Załącznika nr 4 
do SIWZ: "URBIS ma prawo nabyć Samochody objęte umową, pod warunkiem 
należytego wykonania przez URBIS wszystkich jego zobowiązań z umowy leasingu, 
jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu 
leasingu ( protokół przekazania ) zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze 
skorzystania z tego prawa."

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z zapisami SIWZ z załącznikiem nr 4.

PYTANIE   122
Prosimy o wykreślenie pkt. 3 Rozdziału II Załącznika nr 4 do SIWZ, gdyż Wykonawca, 
który jest firmą leasingową nie może się zgodzić na to, aby uprawnienie do wykupu za 
10% wartości mogło również obowiązywać w sytuacji, gdy np. z powodu zaległości 
umowa leasingu zostanie wypowiedziana przez Wykonawcę. Zgodnie z polskim prawem
prawo do nabycia przedmiotu leasingu jest uprawnieniem dodatkowym do umowy 
leasingu, które jest uzależnione od prawidłowego wykonania tej umowy przez 
korzystającego.

ODPOWIEDŹ
Nie

PYTANIE 123
W ocenie Wykonawcy, która jest firmą finansową, a nie producentem bądź dostawcą 
pojazdów, Rozdział VI Załącznika nr 4 do SIWZ powinien zostać wykreślony. 
Zamawiającemu przysługuje z mocy prawa roszczenie z tytułu rękojmi do dostawcy lub 
producenta pojazdów. Wykonawca występuje w postępowaniu jedynie jako finansujący 
nabycie pojazdów w formie leasingu i ocenia, że treść tego rozdziału jest niezgodna z 
uregulowaniem umowy leasingu w kodeksie cywilnym, w szczególności z Art. 709 kc. 
Tym bardziej, że umowa leasingu rozpoczyna się dopiero po zbadaniu przedmiotu 
leasingu przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru. Prosimy zatem o 
skreślenie Rozdziału VI Załącznika nr 4 do SIWZ.




