
Odpowiedzi na pytania.
. tel. 424-58-00 

J Regon 630952490

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-URB-6/2020 
na
Dostawa w  fo rm ie  leasingu operacyjnego z opcją w ykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. 

fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 r. sam ochodów  specjalistycznych: śm ieciarka na 

podwoziu trzyosiow ym  w raz z w yposażeniem  (dalej „Sam ochód" lub „Przedm iot leasingu")":

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 
zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

PYTANIE 18 :

Prosimy o informację, zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru 

Przedmiotu Zamówienia (36 rat leasingowych)?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw. 

koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od momentu 

odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane są 

proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż wysokość 

kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym 

miesiącu. Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów finansowych.

PYTANIE 19 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zapłatę Opłaty Wstępnej na podstawie 

zawartej Umowy Leasingu? Standarem przyjętym u Finansującego jest wystawienie faktury 

niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku Finansującego.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt IV. 3 d) Załącznika nr 7 do SIWZ, tj. Postanowień, 

które należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

PYTANIE 20 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu Przedmiotu Leasingu po 

zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących 

Finansującemu zgodnie z zawartą umową.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dokona wykupu Przedmiotu Leasingu.



PYTANIE 21 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupy stosowany u 

Finansującego, tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu Przedmiotu 

Leasingu po upływie okresu leasingu za wartość końcową oraz zapłatę opłaty za wykup do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty?

Po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy 

Zamawiający niezwłocznie otrzyma oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej w umowie 

leasingu, będące jednoznacznym z zawarciem umowy sprzedaży.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt IV. 3 f) Załącznika nr 7 do SIWZ, tj. Postanowień, 

które należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

PYTANIE 22 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur i harmonogramu z 

dedykowanego portalu Klienta?

ODPOWIEDŹ :j

Nie. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni 

przed terminem płatności za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich,

osobiście, na adres email lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci
j

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr PEPPOL 7840041944, a adres email do 

przesyłania faktur elektronicznych to efaktura@urbis.gniezno.pl. Wykonawca jest zobowiązany 

również doręczyć Zamawiającemu harmonogram płatności na zasadach określonych w pkt IV. 3

c) Załącznika nr 7 do SIWZ, tj. Postanowień, które należy wprowadzić do umowy leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu.

PYTANIE 23 : j

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot 

Zamówienia została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego 

wykonywana, a nie przez Finansującego/Wykonawcę. Finansujący/Wykonawca wyjaśnia przy 

tym, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy wyłącznie usługi

finansowania inwestycji gospodarczych swoich Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na
!

potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług związanych z ich serwisem 

lub naprawą.

Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu 

Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie

mailto:efaktura@urbis.gniezno.pl


uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec 

czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji 

przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 24 :

Prosimy o potwierdzenie, iż:

a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tym z tyt. kar umownych) i zgłoszeń 

dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,

b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tym z tyt. kar umownych) i zgłoszeń 

wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania 

bezpośrednio z Dostawcą?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 25 :

Z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SIWZ leży po stronie 

Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania 

polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200,00 PLN netto rocznie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na pokrywanie kosztów administrowania polisami 

ubezpieczeniowymi rok rocznie w kwocie nie wyzszej niż 200,00 zł netto na rok przy założeniu 

niezmienności opłaty przez cały okres trwania umowy leasingu.

PYTANIE 26 :

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ubezpieczy Przedmiot Zamówienia w zakresie 

OC/AC/NNW.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 27 :

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:

a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;

b) brak franszyzy redukcyjnej;

c) wykup amortyzacji części;

d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);

e) płatność składki jednorazowo.



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe 

PYTANIE 28 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z 

Wykazu Usług Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych dostępny 

jest na stronie Internetowej Finansującego) obowiązującego u Finansującego oraz opłaty 

administracyjne zawarte w Umowie Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą 

przedmiotowej umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek łub z winy 

Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów finansowych.

PYTANIE 29 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów, opłat 

związanych z przejazdem płatnymi drogami czy parkowaniem, przerejestrowaniem oraz 

związanym z tym wydaniem naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 30 :

Prosimy o informację czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz Finansującego, np. 

w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub zabezpieczenie w innej formie i 

jeśli tak to w jakiej?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie ustanowi zabezpieczenia na rzecz Finansującego.

PYTANIE 31 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby raty były stałe i niezmienne w całym 

okresie finansowania, czy też oprocentowanie rat leasingowych było zmienne i wyliczane w 

oparciu o marżę Wykonawcy/Finansującego + stawkę WIBOR IM z ostatniego dnia 

kalendarzowego miesiąca poprzedzającego płatność danej opłaty leasingowej?

W przypadku rat stałych i niezmiennych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, 

aby ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu płatności dokonanej 

przez Finansującego w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z systemu Reuters (stawka dla 

tenoru równego długości umowy leasingu publikowana na stronie serwisu Reuters 

„PLNIRS”), powiększone o 0,1 p.p., z dnia dokonania płatności do Dostawcy? Finansujący 

informuje przy tym, iż kontrakt IRS zawierany jest najwcześniej w dniu zapłaty, którego na 

dzień składania ofert Finansujący nie jest w stanie dokładnie wskazać. Dzięki wyżej



wskazanej formule Finansujący będzie w stanie zaoferować stawkę stopy bazowej 

niepodwyższonej o bufor zmienności na wypadek przyszłych zmian stawek IRS. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga, aby raty były stale i niezmienne w całym okresie finansowania, a 

oprocentowanie rat leasingowych liczone było wg stałej stopy. Zamawiający nie dopuszcza 

ponownego przeliczenia wartości oprocentowania.

PYTANIE 32 :

Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne kary umowne będą płatne na podstawie stosownego 

dokumenty księgowego wystawionego przez Zamawiającego i nie będą potrącane z 

wynagrodzenia należnego Finansującemu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że ewentualne kary umowne będą płatne na podstawie stosownego 

dokumenty księgowego wystawionego przez Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający 

dokona potrącenia ewentualnej kary umownej z wynagrodzenia należnego Finansującemu. 

PYTANIE 33 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień SIWZ w ten 

sposób, że Wykonawca nie będzie obciążony karą umowną za opóźnienie w dostawie 

przedmiotu zamówienia, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego z obsługi przedmiotu 

zamówienia, w dostarczeniu przedmiotu pozbawionego wad oraz innych kar umownych 

zastrzeżonych na wypadek opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z sytuacji spowodowanej 

siłą wyższą (np. wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 34 :

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający 

poinformuje o tym fakcie Finansującego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 35 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy, także w 

przypadku wystąpienia innych okoliczność poza zmianą stawki podatku VAT, określonych w 

art. 142 ust. 5 ustawy PZP oraz w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego?



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmodywfikuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia o możliwość dokonania 

zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa , w 

szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego, o ile zakres zmian ma wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.

PYTANIE 36 :

Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy 

finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:

a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2017 rok i 2018 rok wraz 

ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. 

sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają 

badaniu) oraz wstępnych wyników finansowych Zamawiającego za 2019 rok,

b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres 

sprawozdawczy dotyczący 2020 r.

c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych

d) i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: 

kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną 

ratę).

e) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy 

dotyczący 2019 r. tj. rozbicie na okresy do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni,

f) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu 

objętej niniejszym postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie 

Zamawiającego wynikające z tejże umowy leasingu,

g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o 

niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,

h) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i leasingowych 

wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.

i) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wszystkie dokumenty finansowe niezbędne do kalkulacji 

oferty zostały udostępnione Wykonawcom.

PYTANIE 37 :

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże



Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz 

państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie 

Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, 

obywatelstwa oraz państwa urodzenia.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia 

obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz 723) o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza iż przed podpisaniem umowy leasing przekaże Wykonawcy w/w dane. 

PYTANIE 38 :

Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji 

papierowej oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań? 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie przedmiotowego oświadczenia.

C Z Ł O N E K  Z A R ZĄ D U


