
 

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  ZP-URB-2/2021 na  

dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. fabrycznie 
nowych, nie starszych niż z 2021 r. samochodów specjalistycznych: 

— śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot 
leasingu”) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, 

— pojazd z zabudową hakową wraz z wciąganą za pomocą urządzenia hakowego zabudową typu 
śmieciarka. 

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 podanie danych beneficjentów rzeczywistych[i] Zamawiającego oraz o informację, 

czy są oni lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi 

eksponowane stanowisko polityczne (PEP)[ii], bliskimi współpracownikami PEPa[iii] lub 

członkiem rodziny PEPa[iv]. Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dane beneficjentów rzeczywistych znajdują w jawnym Centralnym 

Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

PYTANIE 19 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego 

na adres e-mail?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Adres email do przesyłania faktur elektronicznych to efaktura@urbis.gniezno.pl. 

PYTANIE 20 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy Leasingu? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Zamawiający nie wyrazi zgody. 

 

 

 



PYTANIE 21 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 

dzień każdego miesiąca? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak , przy zachowaniu zasad opisanej w załączniku nr 7 do SWZ tj. Postanowień które należy 

wprowadzić do umowy leasing operacyjnego z opcją wykupu. 

 

PYTANIE 22 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o 

oprocentowanie stałe. 

ODPOWIEDŹ: 

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

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

ponownego przeliczenia wartości oprocentowania. 

 

PYTANIE 23 : 

Prosimy o informacje czy Zamawiający pokryje koszt pierwszej rejestracji pojazdów w 

postaci kosztów rzeczywistych na podstawie refaktury? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje ,iż nie poniesie kosztów opłaty za rejestrację. 

 

PYTANIE 24 : 

Prosimy o informacje czy Zamawiający pokryje koszt podatku od środków transportowych w 

postaci kosztów rzeczywistych na podstawie refaktury? 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transport. 

 

PYTANIE 25 : 

Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w 

wydziale komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, 

wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie haka holowniczego itp. 

?  

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

PYTANIE 26 : 

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

PYTANIE 27 : 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona ubezpieczenia w zakresie OC/AC/NW 

przedmiotów zamówienia od dnia rejestracji w Wydziale Komunikacji do dnia wykupu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

PYTANIE 28 : 

Prosimy o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie ubezpieczony 

przedmiot zamówienia?  

ODPOWIEDŹ: 

W chwili obecnej Zamawiający posiada ubezpieczenie w TU Compensa Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. W m-cu grudniu 2021 w postępowaniu w trybie podstawowym zostanie 

wyłoniony kolejny Wykonawca. 

PYTANIE 29 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawianę na początku 

każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak , przy zachowaniu zasad opisanych w załączniku nr 7 do SWZ tj. Postanowień które należy 

wprowadzić do umowy leasing operacyjnego z opcją wykupu. 

PYTANIE 30 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy 

(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności 

związanych z obsługą serwisową? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE 31 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej 

Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest 

ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie 

leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej 



Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie, Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów finansowych. 

PYTANIE 32 : 

Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści 

złożenie Protokołu Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak . Zamawiający dopuści złożeniue Protokołu odbioru bez zastrzeżeń na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

PYTANIE 33 : 

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne 

warunki leasing) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne 

Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama 

umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w 

umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SIWZ 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, przy zachowaniu pierszeństwa SWZ. 

PYTANIE 34 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczenie umowy leasingu również systemowym 

numerem umowy wg ewidencji Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak Zamawiający  wyraża zgodę. 

PYTANIE 35 : 

Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie Zamawiający nie ustanowi zabezpieczenia na rzecz Finansującego. 

PYTANIE 36 : 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu samochodu z 

naciskiem na oś napędową  11,5 ton na oś wleczoną 7,5 ton? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE 37 : 

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w 2 akumulatory o pojemności 175Ah? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 



PYTANIE 38 : 

Czy Zamawiający dopuści samochód z wydechem wyprowadzonym do góry? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE 39 : 

Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy 341 KM i maksymalnym momentem obrotowym 

1500 Nm? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE 40 : 

Czy Zamawiający dopuści 1 podłokietnik z prawej strony fotela kierowcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE 41 : 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w klimatyzację 

automatyczną? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE 42 : 

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez kamery martwego pola? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

PYTANIE 43 : 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany ciśnienia zagęszczania odpadów  zmniejszania 

lub zwiększania co 5 % bez  wyboru wariantów? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

PYTANIE 44 : 

Czy Zamawiający dopuści zabudowę z siłownikami prasy zgniatającej wewnątrz odwłoka ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

 

 



PYTANIE 45 : 

Czy Zamawiający dopuści wrzutnik do pojemników od 120 do 1.100 litrów zgodnych z EN 

840 bez możliwości obsługi pojemników okrągłych ?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
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