
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  ZP-URB-5/2021 na  
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. 
FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH NIŻ Z 2021 R. SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT LEASINGU”) – SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 

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 44 : 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi przy 36 miesięcznym okresie trwania Umowy leasingu 

wykup wyniesie 20%, ponieważ stawka amortyzacji dla przedmiotu leasingu (MOBILNY PRZESIEWACZ 

BĘBNOWY) wynosi 14%, biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o stosowną korektę zapisów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonał stosownej korekty zapisów  

 
PYTANIE 45 : 

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

mail? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, adres e-mail to efaktura@urbis.gniezno.pl 

 

 

 

PYTANIE 46 : 

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

Leasingu? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie, Zamawiający wniesie opłatę wstępną na podstawie wystawionej faktury Vat, nie wcześniej niż w 

terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

PYTANIE 47 : 

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

miesiąca? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, przy zachowaniu zasady opisanej w pkt IV. 3 e) Załącznika nr 7 do SWZ, tj. Postanowień, które 

należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 



 

PYTANIE 48 : 

 

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: 

Tak. Zamawiający poniesie w/w koszty. 
 

PYTANIE 49 : 

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak.  
 

 

PYTANIE 50 :      

 

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

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

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza – ubezpieczenie nastąpi od dnia rejestracji przedmiotu zamówienia do dnia 

wykupu. 

 

PYTANIE 51 :  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona ubezpieczenia przedmiotów nierejestrowalnych w zakresie 

majątek + OC.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza.  

 

PYTANIE 52 : 

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 zasady opisanej w pkt IV. 3 e) Załącznika nr 7 do SWZ, tj. Postanowień, które 

należy wprowadzić do umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

PYTANIE 53 :  

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 54 :  

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 wyraża zgody na stosowanie TOiP i podtrzymuje zapis z pkt IV. 2  Załącznika nr 

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

wykupu 

 

PYTANIE 55 :  

Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści złożenie 

Protokołu Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści potwierdzenie dostaw w postaci podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbio-

rów 

PYTANIE 56 :  

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. 

 

PYTANIE 57 :  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczenie umowy leasingu również systemowym numerem umowy wg 

ewidencji Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

 

 

 

 

 



 

PYTANIE 58 :  

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

ODPOWIEDŹ: 

Nie, Zamawiający nie ustanowi zabezpieczenia na rzecz Finansującego. 

 

PYTANIE 59 :  

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

ODPOWIEDŹ: 

Nie, Zamawiający nie ustanowi zabezpieczenia na rzecz Finansującego. 

 

PYTANIE 60 :  

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał 

od Wykonawcy który jest przedsiębiorcą zagranicznym z odziałem  w Polsce , KRK i spółki i reprezentanta 

przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale czy KRK wszystkich członków zarządu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający będzie wymagał dokumentów dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego nie oddziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


