
      

       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 1 : 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany 

do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich 

czynności: 

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020; 

 

- rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec miesiąca marca 2021 r.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż udostępni dokumenty na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.urbis.gniezno.pl 

 

 

PYTANIE 2 : 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła 

oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata 

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 opłat jest częścią OWUL – 

co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.urbis.gniezno.pl/


 

 

 

 

PYTANIE 3 : 

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta. 

 

ODPOWIEDŹ: 

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

minem płatności za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich, osobiście, na 

adres email lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci 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.  

PYTANIE 4 : 

Uprzejmie proszę o udostępnienie zał. nr 2 do Cz. 2 zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje ,iż w/w załącznik został udostępniony w dniu publikacji postępowania na 

stronie prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego 

pod adresem www.urbis.gniezno.pl w dniu 30.04.2021 r. 

 

PYTANIE 5 : 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału II, pkt. 2 IPU (zał. nr 7) o następujący 

zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. 

 

PYTANIE 6 : 

Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 

odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego spłat w dacie odbioru 

Sprzętu będącego przedmiotem postępowania.   

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy IPU stanowiącego załącznik nr 7 . 

 

 

PYTANIE 7 :      

 

W rozdziale IV, pkt. 7 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 

powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.urbis.gniezno.pl/


Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, 

która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o 

akceptację takiego scenariusza działania. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis  IV pkt 7                                

Załącznika nr 7 do SWZ, tj. Postanowień, które należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu. 

 

PYTANIE 8 :  

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w 

wysokości 200 zł netto. 

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 9 :  

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich 

zmniejszenie z 0,4 % na 0,04%. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmiejszenie wysokości kar umownych dotyczących odszkodowania            

z 0,4 % na 0,04 % 

 

PYTANIE 10 :  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. 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 informuje ,iż nie poniesie kosztów opłaty za rejestrację. 

 

PYTANIE 11 : 

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania 

zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i 

podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji 



ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

 

 

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 12 : 

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: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Ogólne warunki umowy mogą zostać uznane jako 

załącznik do umowy. 

 

PYTANIE 13 : 

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: 

Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transport. 

 

PYTANIE 14 : 

Czy Zamawiający dopuszcza system zgniotu liniowo-płytowy? 

 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 15 : 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie prasy zagęszczającej gdzie siłowniki prasy są umieszczone na 

zewnątrz odwłoka, a zgarniaka w odwłoku? 



 

ODPOWIEDŹ: 

TAK 

 

PYTANIE 16 : 

Zamawiający określił w OPZ: Możliwość opróżniania dwóch pojemników w tym samym czasie – prosimy o 

doprecyzowanie zagadnienia. Czy chodzi o to, aby wrzutnik był dzielony? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wrzutnik nie dzielony z możliwością opróżnienia dwóch pojemników 110 lub 240 litrów w tym samym 

czasie 

 

PYTANIE 17 : 

Czy Zamawiający dopuszcza sterowniki wrzutnika umieszczone z obu stron odwłoka bez podgrzewanych 

przycisków? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 
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