
    

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-3/2017 na zadanie pn.
                          dostawa fabrycznie nowych (nie starsze niż 2016 ) samochodów 
                          ciężarowych specjalistycznych – hakowców  – 2 szt. i śmieciarki
                          na podwoziu trzyosiowym – 2 szt. 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 NR:  1

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. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  nie  poniesie  kosztów  pierwszej  rejestracji  przedmiotów
zamówienia.
Koszty  związane  z  czynnościami  koniecznymi  do  załatwienia  w  wydziale
komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów ponosi Zamawiający

PYTANIE NR: 2

Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zabezpieczenie  transakcji  wekslem
własnym in blanco?

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  3

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.
ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  4

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

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza dwie umowy według rodzajów pojazdów t. j. 
Śmieciarki  2 szt.  i  hakowce  2 szt.

PYTANIE NR:  5

Zamawiający wskazał w pkt. 3.4 części III Istotnych postanowień umowy, że
wraz  z  pojazdem  powinien  otrzymać  świadectwo  homologacji.  Uprzejmie
informuję,  że  oryginał  świadectwa  homologacji  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 istotnych postanowień umowy  w
tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:
TAK za potwierdzeniem zgodności z oryginałem

PYTANIE NR:  6

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zaakceptuje  poniższy  sposób
kalkulacji oferty. W l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie
trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35
rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za
wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. 

ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR:  7

Zwracamy się o modyfikację zapisów formularza oferty, pkt. 3 na następujący:
„Zapewnimy udzielenie gwarancji na kompletny pojazd na okres … m-scy…..” 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w formularzu oferty.



    

PYTANIE NR:   8

Zamawiający wskazał,  że dokona opłaty wstępnej  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. 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 SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie płatności opłaty wstępnej w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

PYTANIE NR:  9

Zamawiający  wskazał  że  wynagrodzenie  z  tytułu  rat  leasingowych  płatne
będzie raz w miesiącu, w równych ratach na podstawie wystawianej na URBIS
na koniec miesiąca faktury Vat w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia, przy
czym  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. Uprzejmie informuję, że leasingobiorca dokonuje płatności na
podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy
leasingu,  a  nie  na  podstawie  faktur  VAT.  Daty  w  nim  podane  są  datami
ostatecznymi  wpływu  środków  na  rachunek  leasingodawcy.  Proszę  o
dopuszczenie regulowania wszelkich płatności na podstawie harmonogramu.
Faktury  emitowane  są  na  21  dni  przed  terminem płatności  i  niezwłocznie
wysyłane  do  leasingobiorcy  listem  zwykłym,  na  co  również  wskazuje
Zamawiający.  Rozwiązanie  to  tym  bardziej  wydaje  się  zasadne,  że  oferta
będzie kalkulowana na stopie stałej, a więc wysokości rat nie będzie ulegała
zmianom.
W  pkt.  1f,  części  V  istotnych  postanowień  umowy  znalazł  się  zapis
następujący zapis: Finansujący nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać
jakichkolwiek  praw  na  rzecz  osób  trzecich  oraz  przelewać  swoich  praw
wynikających  z  umowy  na  osoby  trzecie.  Zwracamy  się  z  prośbą  o
modyfikację  zapisów  projektu  umowy  na  następujący:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na:
-  bezpośrednią  spłatą  należności  wynikających  z  umowy  na  rachunek
kredytodawcy  Finansującego;
-  przekazanie  niespłaconej  umowy  (która  powinna  być  zakończona)
zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.



    

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych
roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się 
wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza 
się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. 
Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla 
Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest 
uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy.

ODPOWIEDŹ:
NIE

PYTANIE NR:  10

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści następujący scenariusz w
przypadku  wykupu  sprzętu.  Zamawiający  (Leasingobiorca),  o  ile  chce
dokonać  wykupu  leasingowanego  sprzętu,  uiszcza  wartość  wykupu
(depozytu)  wraz  z  ostatnią  ratą  leasingową.  Po  zaksięgowaniu  tej  wpłaty
Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W
sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza
jedynie wartość raty, a sprzęt zwraca Leasingodawcy. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

PYTANIE NR:  11

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wpłaty opłaty wstępnej nie 
późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Wartość opłaty 
wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu. 

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  12

 Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one 
włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie 
aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  13

Wnosimy o modyfikację zapisów pkt. 4.4 rozdział V SIWZ na następujący: 
„Koszty ubezpieczenia i przeglądów serwisowych, gwarancyjnych w trakcie 
trwania umowy ponosi Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający utrzymuje zapisy w SIWZ.



    

PYTANIE NR:  14

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym o nazwie „Dostawa 
fabrycznie nowych (nie starszych niż 2016 r.) samochodów ciężarowych 
specjalistycznych : typu hakowiec – 2 szt. i śmieciarek na podwoziu 
trzyosiowym  – 2 szt. w formie leasingu operacyjnego” (znak postępowania: 
ZP-URB-1-2017)  proszę o udostępnienie lub przesłanie drogą mailową 
wypełnionego załącznika ośw. o stanie zobowiązań i majątku oraz przesłanie 
aktualnego F-01. 
Jest to niezbędne do oceny kondycji finansowej Państwa spółki w 
przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 
 
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający opublikował na stronie Spółki:  www.urbis.gniezno.pl
stosowne dokumenty w tym zobowiązania.

PYTANIE NR:  15

ZAMAWIAJACY w rozdziale III ppkt 2.1 poz. 38 wymaga:
Katalog części zamiennych w języku polskim
Zamawiający nie sprecyzował w jakiej wersji ma być dostarczony katalog. Czy
Zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych w formie elektronicznej ,
który jest wygodniejszy i bardziej przejrzysty .

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  16

Dane techniczne dotyczące zabudowy: Rozdział III Przedmiot zamówienia. 
Punkt 2.4. podpunkt 31. brzmi:
-dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka,
Czy Zamawiający dopuszcza dwa siłowniki  prasy zgniatającej  umieszczone
wewnątrz odwłoka jako rozwiązanie równoważne?
Uzasadnienie 
Korzyści:  brak  możliwości  wydostawania  się  śmieci  poza  odwłok  przez
szczeliny dla siłowników zewnętrznych, nie potrzebne są dodatkowe osłony
siłowników oraz codzienne oczyszczanie ze śmieci przestrzeni dla siłowników.
Umieszczenie na zewnątrz odwłoka siłowników prasy zgniatającej powoduje
znaczne  pogorszenie  wytrzymałości  konstrukcyjnej  zabudowy.  Wymóg
określający  rodzaj  takiego  rozwiązania  jest  nieuzasadniony,  a  ponadto
skutecznie ogranicza konkurencję (rozwiązanie to stosuje jeden producent),
co jest zabronione przez przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający utrzymuje zapisy w SIWZ. 
Uzasadnienie :

http://www.urbis.gniezno.pl/


    

Rozwiązanie o którym mowa w zamówieniu /dwa siłowniki prasy zgniatającej
umieszczone na zewnątrz odwłoka/ eksploatowane jest przez naszą Firmę od
2006  roku.  Nie  wpływa  to  na  prace  związane  z  wywozem nieczystości,  a
wręcz  przeciwnie,   pomaga  w  pracach  serwisowych  wykonywanych  w
warsztacie.  Pracownicy  obsługujący  urządzenie  nie  zgłaszają  problemów
związanych z czyszczeniem przestrzeni dla siłownika na zewnątrz odwłoka.
Przestrzeń  ta  jest  zakryta   osłoną  i  śmieci  nie  wydostają  się  na  zewnątrz
.Prace  konserwacyjne  odbywają  się  bez  większego  wysiłku  -  smarowanie.
Posiadamy  zabudowy  mające  siłowniki  na  zewnątrz  odwłoka  od  dwóch
producentów,  więc   rozwiązanie  to  wyczerpuje  w  pełni   Ustawę  Prawo
Zamówień Publicznych. 

PYTANIE NR:  17

Czy  Zamawiający  zaakceptuje  wzór  umowy leasingu  Wykonawcy   wraz  z
OWUL uwzględniające  postanowienia SIWZ?.

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  18

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

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  19

Czy   Zamawiający  zaakceptuje  złożenie  przez  Podwykonawcę  w  imieniu
Wykonawcy wykaz zrealizowanych zamówień wraz z referencjami?

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR: 20

Czy Zamawiający zaakceptuje Tabelę Opłat i Prowizji, zawierającą opłaty za
czynności dodatkowe mogące się pojawić w trakcie trwania umowy leasingu?

ODPOWIEDŹ:
NIE.



    

PYTANIE NR: 21

Czy Zamawiający zaakceptuje  płatność  rat  leasingowych  wystawianych  na
początku każdego miesiąca z terminem płatności do końca danego miesiąca,
za który wymagana jest należność? 
Zaproponowany  przez  Zamawiającego  schemat  fakturowania  wymusza
ręczną  obsługę  transakcji,  ręczne  generowanie  faktur  na  koniec  każdego
miesiąca.  Zmiana  zasad  umożliwiałaby  obsługę  transakcji  w  sposób
automatyczny  co  skutkuje  poprawnością  wystawianych  dokumentów  a
Zamawiający ma wydłużony termin płatności rat.  
Zgoda  Zamawiającego  na  powyższe  oznacza  również  tańszą  ofertę
Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  22

Czy  Zamawiający  pokryje  dodatkowe  koszty  finansowe  (koszty
prefinansowania  za  używanie  przedmiotu  od  momentu  odbioru  do  końca
miesiąca poprzedzającego  miesiąc  za  który  będzie  należna pierwsza  rata)
związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym
po dacie protokołu odbioru?  
Wysokość  w/w  kosztów  zależy  od  daty  odbioru  przedmiotu  i  nie  można
przewidzieć ich wysokości na moment składania oferty.

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  23

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

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  24

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

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  25

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów  ? 



    

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  26

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 NR:  27

Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu
środków na rachunek Wykonawcy? 
Zgodnie z postanowieniami art. 454 KC oraz uchwałą SN z dnia 04-01-1995
(sygn. Akt III CZP 164/94) przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem
zapłaty jest chwila uznania rachunku wierzyciela.

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę? 
Wyrażenie zgody na faktury otrzymywane drogą elektroniczną skróci obieg i
kontrolę otrzymywanych dokumentów.
Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że został opracowany projekt ustawy
o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  który  ma
wdrożyć  przepisy  dyrektywy  2014/55/UE  w  sprawie  fakturowania
elektronicznego w zamówieniach publicznych.

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  29

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

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów
VAT.

PYTANIE NR:  30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karta pojazdu i świadectwo homologacji 



    

Zamawiający otrzyma kopię w/w dokumentów potwierdzonych za zgodność z
oryginałem.

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  31

Czy  zamówienie  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  zamówienia  dotyczące
osobnych  części  zamówienia  (śmieciarka  i  hakowe)  były  realizowane  na
osobnych umowach leasingu? Z uwagi na fakt, że mogą wystąpić dwaj różni
dostawcy  (podwykonawcy)  oraz  różne  terminy  odbioru  przedmiotów
zamówienia. 

ODPOWIEDŹ:
TAK.

PYTANIE NR:  32

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

ODPOWIEDŹ:
NIE.

PYTANIE NR:  33

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby zmiana  harmonogramów z  uwagi  na
spadek/wzrot  stopy  bazowej  WIBOR  1M  była  dokonywana  1-go  dnia
roboczego każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR:  34

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o wykonanie ww. zamówienia
publicznego, tj. umowy leasingu wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ:
TAK 

PYTANIE NR:  35 
 
Czy Zamawiający dopuszcza, by wymagane treścią Załącznika nr 4 
postanowienia zostały zapisane w umowie leasingu inną treścią, jednak 
oddającą sens i wymagania Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ:
TAK



    

Powyższe pytanie co do treści postanowień, które Zamawiający wymaga 
w umowie zawarte są w załączniku nr 8 a nie w załączniku nr 4.
Zamawiający dopuszcza wymagane zapisy w umowie leasingu.

PYTANIE NR:  36

Wykonawca wnosi o modyfikację Załącznika nr 4 dotyczące zamówienia o 
sygnaturze ZP-URB-1-2017 w zakresie punktu VI. Rękojmia. 
Odpowiedzialność rękojmia  jest odpowiedzialnością sprzedawcy, a 
Wykonawca który zamierza złożyć do niniejszego postępowania ofertę nie jest
sprzedawcą pojazdów, które są zdaniem Wykonawcy odpowiednie dla 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie na podstawie Art. 709 z in. 8 § 2 Kc z 
chwilą zawarcia przez Finansującego umowy ze Zbywcą, na Korzystającego 
przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z ewentualnych wad rzeczy, poza 
prawem do odstąpienia od umowy sprzedaży.

ODPOWIEDŹ:
Powyższe pytanie co do treści zawarte są w załączniku nr 8 a nie w 
załączniku nr 4.

PYTANIE NR:  37

      Czy Zamawiający dopuści zabudowę o objętości min. 20,5 m³?

           ODPOWIEDŹ:
           TAK.

           PYTANIE NR:  38

     Czy Zamawiający dopuści wannę załadowczą wykonaną z blachy typu 
HARDOX o gr. dna min. 8 mm, boki o grubości min. 5 mm?

     ODPOWIEDŹ:
     NIE.

PYTANIENR:  39

     Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie na zabudowie świateł 
alarmowych „kogut” po jednej sztuce z przodu i z tyłu zabudowy?

     ODPOWIEDŹ:
     NIE.

      PYTANIE NR:  40

     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podstawienie pojazdu zastępczego po 72 
godzinach od momentu przystąpienia serwisu do naprawy i nie usunięciu 
awarii? Przyjazd serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

     



    

      ODPOWIEDŹ:
      NIE.

      PYTANIE NR: 41

     Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę programu 
komputerowego pozwalającego na zdiagnozowanie błędów. Wykonawcy nie 
udostępniają tego typu programów firmom zewnętrznym. Czy Zamawiający 
zgodzi się na zastosowanie wyświetlacza diagnozującego i wyświetlającego   
na nim kody błędów?

     ODPOWIEDŹ:
     TAK  z dołączoną książką kodów z ich opisem.

              Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.  

                                                                                                   Zatwierdził:

                                                                                               Członek Zarządu

                                                                                                Henryk Gędek                 


