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Ustka, dnia 26.04.2022 r. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     

Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 

       

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści  

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  

 

postępowania powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej" 

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji warunków zamówienia, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu leasingu po 

upływie okresu na jaki umowa leasingu została zawarta i uregulowaniu wszystkich należności 

wynikających z umowy. Jednocześnie informujemy, iż opłata za wykup nie jest ratą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu leasingu po upływie okresu na 

jaki umowa leasingu została zawarta i uregulowaniu wszystkich należności wynikających z umowy. 

 

2. Pytanie:  

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupu 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. Zwracamy przy tym uwagę, iż własność przedmiotu 

nie może przejść na Zamawiającego z mocy zawartej umowy leasingu 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na proces wykupu przedmiotu leasingu poprzez 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.  

 

3. Pytanie:  

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści, aby umowa zaproponowana przez Zamawiającego 

stanowiła załącznik do umowy obowiązującej u Finansującego, z zaznaczeniem, że w kwestiach 

spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SWZ oraz 

zapisy załącznika. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, że umowa (wzór umowy załącznik nr 3 do SWZ) może stanowić załącznik do 

umowy obowiązującej Finansującego z zastrzeżeniem, że  umowa leasingu musi być zgodna z zapisami 

pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia (OPS) załącznik nr 7 do SWZ oraz §11 ust. 3-5 wzoru umowy 

(załącznik nr 3 do SWZ). W szczególności umowa (wzór umowy załącznik nr 3 do SWZ) ma 

bezwzględnie pierwszeństwo stosowania przed szczegółowymi warunkami leasingu, tabelą opłat i 

prowizji, umową leasingu. W przypadku sprzeczności zapisów umowy (wzór  umowy załącznik nr 3 do 

SWZ) z umową/ami dostarczoną/mi przez Wykonawcę, bezwzględne pierwszeństwo mają 

postanowienia umowa (wzór umowy załącznik nr 3 do SWZ).  

 

4. Pytanie: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczenie umowy leasingu  systemowym 

numerem umowy wg ewidencji Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie umowy leasingu  systemowym numerem umowy wg 

ewidencji Wykonawcy. 

 

5. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia 

oraz usługi serwisowe zostały udzielone przez Sprzedawcę (Dostawcę) Przedmiotu Zamówienia oraz 

przez niego wykonywane, a nie przez Wykonawcę będącego Finansującym? 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 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 wyjaśnia: 

1) Zgodnie z pkt. 4.1 oraz 4.2 SWZ przedmiotem zamówienia nie jest wyłącznie usługa leasingu, lecz  

„dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej 

(rok produkcji 2022). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ, tj. 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

2) Wykonawcy mogą składać umowę samodzielnie bez udziału podwykonawców lub samodzielnie za 

pomocą podwykonawców, w tym Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych – przy czym należy wypełnić obowiązki wskazane w pkt. 11 SWZ. W przypadku 

składania oferty samodzielnie Wykonawca w całości odpowiada za realizację umowy (zamówienia), 

w tym w zakresie dotyczącym gwarancji i usług serwisowych, przy czym usługi te może realizować 

podwykonawca, za którego działania odpowiada Wykonawca. 

3) Wykonawcy zgodnie z pkt. 12 SWZ mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. 

wspólnie wykonawca finansujący oraz wykonawca jako  dostawca śmieciarki objętej przedmiotem 

zamówienia. W takim przypadku wykonawcy odpowiadają solidarnie na realizację zamówienia, w 
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tym w zakresie dotyczącym gwarancji i usług serwisowych, przy czym wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia również mogą realizować umowę za pomocą 

podwykonawców zgodnie z ppkt. 1).   

 

6. Pytanie:  

SWZ ust. 4 pkt. 4.7 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wnosił roszczeń w stosunku 

do Finansującego w zakresie serwisu pogwarancyjnego  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza, że iż Zamawiający nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do 

Finansującego w zakresie serwisu pogwarancyjnego. Zamawiający będzie stosowały zasady wskazane 

w odpowiedzi na pytanie nr. 5).  

 

7. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zostanie ubezpieczony w zakresie AC/ OC/NNW. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia  zostanie ubezpieczony w zakresie AC/ OC/NNW. 

 

8. Pytanie:  

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 

a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 

b) brak franszyzy integralnej; 

c) franszyza redukcyjna nie większa niż 500 PLN; 

d) wykup amortyzacji części; 

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

f) płatność składki jednorazowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 

a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 

b) brak franszyzy integralnej; 

c) franszyza redukcyjna nie większa niż 500 PLN; 

d) wykup amortyzacji części; 

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

f) płatność składki jednorazowo. 

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą.  

 

9. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia będzie równa wartości netto lub brutto Przedmiotu 

Zamówienia. 

Odpowiedź:  

Suma ubezpieczenia będzie równa wartości netto lub brutto Przedmiotu Zamówienia. 

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą 

 

10. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż w polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Finansujący. 

Odpowiedź:  



 

 

 
Strona 4 z 11  

W polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Finansujący.  

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą 

 

11. Pytanie:  

Prosimy  informację, czy Zamawiający dopuści zapłatę opłaty wstępnej po podpisaniu umowy, przed 

protokólarnym odbiorem Przedmiotu Zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza  zapłaty opłaty wstępnej przed protokólarnym odbiorem Przedmiotu 

Zamówienia.  

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą.  

 

12. Pytanie:  

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru 

Przedmiotu Zamówienia? 

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

prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od dnia 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:  

Zamawiający dopuszcza  zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą.  

 

13. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż: 

a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i 

ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, 

b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z 

warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia: 

1) Zgodnie z pkt. 4.1 oraz 4.2 SWZ przedmiotem zamówienia nie jest wyłącznie usługa leasingu, lecz  

„dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej 

(rok produkcji 2022). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ, 

tj. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

2) Wykonawcy mogą składać umowę samodzielnie bez udziału podwykonawców lub samodzielnie z 

udziałem podwykonawców. W przypadku składania oferty samodzielnie (zarówno z udziałem 

podwykonawców, jak też bez udziału podwykonawców) Wykonawca w całości sam realizuje  

umowę (zamówienie) samodzielnie, w tym w zakresie dotyczącym rozliczeń, zgłoszeń 

dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia oraz kar umownych wynikających min. z 

warunków gwarancji i serwisu przedmiotu. 

3) Wykonawcy zgodnie z pkt. 12 SWZ   mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

np. wspólnie wykonawca finansujący oraz wykonawca jako  dostawca śmieciarki objętej 
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przedmiotem zamówienia. W takim przypadku wykonawcy odpowiadają solidarnie na realizację 

zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i 

ubezpieczenia oraz kar umownych wynikających min. z warunków gwarancji i serwisu 

przedmiotu. 

 

14. Pytanie: 

Zał. 7 ust. 3 pkt 2 prosimy o modyfikację zapisu na „ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego 

usunięcia wszelkich usterek objętych gwarancją powstałych lub ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 7 (OPZ) w zakresie wskazanym przez 

Wykonawcę.  

 

15. Pytanie: 

Zał. 7 ust. 5 prosimy o modyfikację zapisu na „przekazanie pojazdu odbędzie się protokołem 

zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli Wykonawcy/ Dostawcy i Zamawiającego” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 7 (OPZ) w zakresie wskazanym przez 

Wykonawcę.  Zamawiający wyjaśnia, że w przekazaniu przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

mogą brać także inne osoby lub podmioty.  

 

16. Pytanie:  

Zał. 7 ust. 5 pkt 6. 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”), 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. 

Prosimy o dopuszczenie, aby jego ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu 

płatności dokonanej przez Finansującego do Dostawcy w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z 

systemu Reuters, zgodnie z obowiązującym u Finansującego standardem 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 16 SWZ Wykonawca w ofercie winien zaoferować cenę 

kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Raty leasingowe będą równe, o stałym niezmiennym 

oprocentowaniu przez cały okres trwania umowy. Po upływie składania ofert nie ma możliwości 

zmiany treści ofert. Jednakże po zawarciu umowy będzie możliwa jej zmiana w trybie art. 455 ust. 1 i 

2 ustawy PZP, w  tym dopuszcza się zmianę na mocy której świadczenie Zamawiającego zostanie 

ustalone jako  korzystniejsze, tzn. zmniejszy się wartość netto i brutto rat lub odsetek.  

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą.  
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17. Pytanie:  

Zał. 7 ust. 5 pkt 10. Prosimy o dopuszczenie aby wzór Ogólnych Warunków Leasingu został 

przedłożony Zamawiającemu na wezwanie w przypadku wyboru oferty. 

Odpowiedź:  

Wykonawca nie jest zobowiązany przedłożyć do oferty wzoru Ogólnych Warunków Leasingu.  

Zamawiający w załączniku nr 7 Opis przedmiotu umowy zamówienia (OPS) nadaje nową brzmienie  

ppkt. 10 pkt. 5 o treści: „Wykonawca załączy do umowy Ogólne Warunków Umowy”.  

Niniejsza odpowiedzieć stanowi integralną treść przyszłej umowy, która zostanie zawarta w 

wykonawcą.  

 

18. Pytanie:  

Zał. 7 ust. 5 pkt. 15 oraz 16. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu podatek 

od środków transportu i za rejestracje na podstawie refaktury, czy dopuszczą doliczenie podatku dwa 

razy do roku za okresowe opłaty leasingowe.  

Zwracamy przy tym uwagę na fakt, iż zgodnie z Art. 7097 § 1 KC, to na Zamawiającym jako 

korzystającym spoczywają obowiązki związane z ponoszeniem ciężarów związanych z własnością lub 

posiadaniem rzeczy 

Odpowiedź:  

Zamawiający w załączniku nr 7 opis przedmiotu umowy zamówienia (OPS) nadaje nową brzmienie  

pkt. 5 ppkt. 15 i 16  o treści :  

„15) ewentualne koszty opłat za rejestrację ponosi Zamawiający , 

16) koszty podatku od transportu ponosi Zamawiający”.  

 

19. Pytanie:  

Zał. 7 ust. 5 pkt 17 prosimy o interpretację zapisu „wszelkie dodatkowe opłaty należy wycenić w 

ofercie” oraz informację gdzie wyżej wskazane opłaty wskazać w formularzu ofertowym.  

Zwracamy uwagę na fakt, że mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz 

Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy - np. Zamawiający może być obciążony opłatami w 

przypadki nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie/ 

wznowienie umowy, aneksy, opinie, itp). Mogą one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i 

zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. 

Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy 

zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte 

zabezpieczenie jego interesów 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt. 17 załącznika nr 7 SWZ (OPZ) nie dotyczy opłat i koszów nie 

wynikających bezpośrednio z leasingu przedmiotu zamówienia. Zatem opłaty dotyczące przedmiotu 

umowy, w tym dotyczące zmian umowy należy wyliczyć w ofercie. Natomiast za przekroczenie 

terminu zapłaty  rat  lub innych opłat, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. Zamawiający 

wyjaśnia, że strony mogą dokonać zmiany umowy w trybie art. 455 ust. 2 ustawy PZP 

 

20. Pytanie:  

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

Usług Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych dostępny jest na stronie 
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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 lub z winy Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, że 

strony mogą dokonać zmiany umowy w trybie art. 455 ust. 2 ustawy PZP 

Odpowiedź:  

Wyjaśnienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr19. Zamawiający wyjaśnia, że strony mogą dokonać 

zmiany umowy w trybie art. 455 ust. 2 ustawy PZP.  

 

21. Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż: 

a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i 

ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, 

b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z 

warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.. 

Odpowiedź:  

Wyjaśnienia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.  

 

22. Pytanie:  

Prosimy o dopuszczenie aby harmonogram finansowy nie stanowił załącznika do umowy leasingu i 

został opublikowany na Portalu Klienta po uruchomieniu umowy 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że harmonogram finansowy  stanowi integralną cześć umowy dotyczącej 

przedmiotu zamówienia.  

 

23. Pytanie:  

Zał. 3 § 4 pkt 10 prosimy o dopuszczenie pobierania Faktur z dedykowanego Portalu Klienta. 

Finansujący wyjaśnia przy tym, iż na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku wystawiania Faktur 

ustrukturyzowanych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie faktur z dedykowanego Portalu Klienta. 

 

24. Pytanie: 

Zał. 3 § 4 ust. 16 prosimy o zgodę, aby zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego nie wymagały podpisania aneksu. Nowa wysokość stawki zostanie wskazana na 

Fakturze. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zmiana stawki VAT wymagają  zmian umowy według trybu wskazanego w 

§ 9 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 (wzór umowy)  

 

25. Pytanie: 

Zał. 3 § 6 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca/Finansujący zapewni Zamawiającemu 

udzielenie gwarancji na Przedmiot Zamówienia oraz  wykonywanie obowiązków z niej wynikających 

przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia.  

Odpowiedź:  
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Wyjaśniania zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

 

26. Pytanie:  

Zał. 3 do SWZ § 7 pkt 1,2,3,4 prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych z 12.000,00 zł 

na 0,01% cenny netto przedmiotu leasingu, z 5.000,00 zł na 0,5% ceny netto przedmiotu zamówienia, 

160.000 zł na 5% ceny netto przedmiotu zamówienia. Wskazane wartości odbiegają znacząco od 

wartości przyjmowanych w podobnych postępowaniach 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 (wzór umowy) w zakresie wskazanym 

przez Wykonawcę.  

 

27. Pytanie:  

Zał. 3 do SWZ § 7 pkt 6 prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar na 15% cenny netto 

przedmiotu zamówienia. W ocenie Wykonawcy obecny limit kar umownych jest rażąco wygórowany 

i nieproporcjonalny do zakresu przedmiotu zamówienia. Taka wartość limitu kar umownych obarcza 

Wykonawcę nieuzasadnionym ryzykiem kontraktowym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 (wzór umowy) w zakresie wskazanym 

przez Wykonawcę.  

 

28. Pytanie: 

Zał. 3 do SWZ § 7 pkt 5 prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca 

zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary 

umownej”.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 (wzór umowy ) w zakresie wskazanym 

przez Wykonawcę.  

 

29. Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie aby Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw spornych wynikających z 

realizacji umowy leasingu był sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 (wzór umowy) w zakresie wskazanym 

przez Wykonawcę.  

 

30. Pytanie: 

Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej 

Zamawiającego uprzejmie prosimy o: 

a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za dwa ostatnie lata obrachunkowe wraz 

ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania 

oraz  Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu), 

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

dotyczący 2022r.  
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c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych, i pozabilansowych (w 

tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę 

udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę). 

d) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 

2022 r. tj. rozbicie na okresy  do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni, 

e) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej niniejszym 

postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie Zamawiającego wynikające z tejże 

umowy leasingu, 

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

ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym, 

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

wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.  

h) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Żądane dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.zgkustka.pl. 

 

  

 Ponadto, Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie: 

1. pkt. 1 ppkt. 1) załącznika nr 7 do SWZ Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) otrzymuje brzmienie: 

„Śmieciarka dwukomorowa do opróżniania pojemników L-110, 120, 240, 360, 1100 przy komorze 

większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej, z założonymi wagami na odwłokach z podziałką 

legalizacyjną ważenia: mała komora do 2 kg, duża komora do 5 kg, oraz systemem RFID, z dwoma 

kamerami na przód i tył wraz z rejestratorem ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej 

jednego miesiąca współpracujące z systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o.”; 

2. pkt. 1 ppkt. 1) załącznika nr 8 do SWZ Opisu technicznego oferowanego pojazdu otrzymuje brzmienie: 

„Śmieciarka dwukomorowa do opróżniania pojemników L-110, 120, 240, 360, 1100 przy komorze 

większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej,  z założonymi wagami na odwłokach z podziałką 

legalizacyjną ważenia : mała komora do 2 kg, duża komora do 5 kg oraz systemem RFID, z dwoma 

kamerami na przód i tył wraz z rejestratorem ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej 

jednego miesiąca współpracujące z systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o.”. 

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni ujednolicony w wyniku 

wprowadzonej zmiany załącznik nr 8 do SWZ 

3. dodaje się pkt. 8.5. SWZ o następującym brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 853) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 

r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w 

agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

http://www.zgkustka.pl/
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2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.”; 

4. dodaje się pkt. 8.6. SWZ o następującym brzmieniu:  

„W związku treścią art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz i 

z udziałem: 

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 

ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1); lub 

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1) lub 2), 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości 

zamówienia. 

Zamawiający wykluczy z udziału w przedmiotowym postępowaniu podmioty rosyjskie w rozumieniu 

powyższego rozporządzenia. 

Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu 

zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod 

weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów 

Rzeczywistych”; 

5. pkt. 18.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.08.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”;  

6. pkt. 19.4. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2022 r. do godziny 10:00.”; 

7.  pkt. 19.5. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, 

w którym upłynął termin składania ofert tj. 25.05.2022 r. o godz. 12:00.”.  

 

 Powyższa modyfikacja powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 075-199178 dnia 15.04.2022 r. 
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Zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zgkustka.pl i będzie 

stanowić integralną część dokumentacji postępowania. 

 

 

Załączniki: 

1) ujednolicony w wyniku modyfikacji Załącznik nr 8 do SWZ, 

2) sprawozdania finansowe Zamawiającego za dwa ostatnie lata obrachunkowe wraz ze 

sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzającymi ww. sprawozdania 

oraz  Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu), 

3) Rachunek wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy dotyczący 2022 r. 

4) aktualny wykaz zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego 

zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne 

zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę), 

5) należności i zobowiązanie za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 2022 r. tj. rozbicie na okresy  

do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni, 

6) prognoza finansowa Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej niniejszym postępowaniem 

przetargowym, uwzględniająca zobowiązanie Zamawiającego wynikające z tejże umowy leasingu, 

7) aktualne (nie starsze niż 90 dni) zaświadczenia Zamawiającego o niezaleganiu ze składkami w ZUS i 

podatkami w Urzędzie Skarbowym, 

8) aktualne (nie starsze niż 90 dni) opinie bankowe i leasingowe wystawione przez banki oraz firmy 

leasingowe finansujące Zamawiającego.  

9) aktualna umowy spółki Zamawiającego. 

 

 

 

 

           ………………… 

 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy składający zapytanie 

- Strona internetowa prowadzonego postepowania 

- ad acta.           
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