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Ustka, dnia 26. 08.2021 r. 

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

Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy:  

 

 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki  kompaktowej chodnikowo-drogowej” 

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia pn. 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej chodnikowo-

drogowej” działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1:  

Prosimy o  informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są 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 1: 

Stosownie do treści art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, oświadczenie wymagane w pytaniu zostanie złożone po wyborze oferty 

najkorzystniejszej z chwilą podpisania umowy.  

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę Opłaty Wstępnej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy 

Leasingu? 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający w dniu 19.08.2021 r. dokonał zmiany § 4 ust. 4 załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy, 

który otrzymał nowe brzmienie:  

„Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 125 000,00 w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.”  

 

Pytanie 3:  

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

miesiąca? 

Odpowiedź 3: 

Zapłata miesięcznych równych rat leasingowych będzie następowała 15 dnia miesiąca poczynając od 

następnego miesiąca po dacie odbioru sprzętu bez zastrzeżeń potwierdzonego protokołem odbioru, zgodnie z 
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harmonogram spłat, jednakże na wniosek wykonawcy Zamawiający dokona zmiany umowy aneksem, na 

mocy którego dokona zmiany terminu płatności nie później niż do dnia 12 danego miesiąca:  

Zamawiający w § 9 ust. 2 po pkt 4 załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy, dodaje pkt. 5) o treści:                   

„zmiany terminu płatności - strony na wniosek Wykonawcy mogą dokonać  zmiany terminu płatności rat, 

jednakże termin płatności nie może być później niż do 12 dnia każdego miesiąca” 

 

Pytanie 4:  

Prosimy o informacje: 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu 

zamówienia)? 

b) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot będzie ubezpieczony od dnia rejestracji przedmiotu w 

Wydziale Komunikacji do dnia wykupu przedmiotu? 

Odpowiedź 4: 

a) Zamawiający wyraża zgodę, aby beneficjentem polisy był Wykonawca. 

b) Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia będzie ubezpieczony od dnia rejestracji do dnia 

wykupu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 5:  

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 5: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy w celu bezpośredniego 

kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową. 

 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający pokryje koszt pierwszej rejestracji w postaci kosztów rzeczywistych na podstawie 

refaktury? 

Odpowiedź 6: 

Przedmiotem zamówienia jest pojazd nie podlegający rejestracji. Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji 

wystąpienia obowiązku rejestracji w zakresie przedmiotu umowy koszty tego zobowiązania ponosi 

Zamawiający.  

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportowych w postaci kosztów rzeczywistych na 

podstawie refaktury? 

Odpowiedź 7: 

Przedmiotem zamówienia jest pojazd nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od transportu.  

Zamawiający wyjaśnia, że sytuacji wystąpienia obowiązku zapłaty podatku od środków transportu w 

zakresie przedmiotu umowy koszty tego zobowiązania ponosi Zamawiający.  

 

Pytanie 8: 

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. ?  
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Odpowiedź 8: 

Przedmiotem zamówienia jest pojazd nie podlegający rejestracji. Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji 

wystąpienia obowiązku rejestracji przedmiotu umowy, koszty tego zobowiązania poniesie Zamawiający. 

 

Pytanie 9.  

Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 

zapytania Policji Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp.? 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów związanych  z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 

zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp., chyba że koszty te będą 

wynikały z odpowiedzialności deliktowej,  za które odpowiada Zamawiający. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji wystąpienia obowiązku wykonania badań technicznych koszty tego 
zobowiązania poniesie Zamawiający.  

 

Pytanie 11: 

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 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Wszelkie dodatkowe opłaty należy wycenić w ofercie. Zamawiający 

wyjaśnia, że dopuszcza zmiany umowy m.in. trybie art. 455 ust. 2 ustawy PZP.  

 

Pytanie 12.  

Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści złożenie 

Protokołu Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń?  

Odpowiedź 12: 

Zamawiający wyjaśnia, że zasady badania i oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa 

ustawa Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2021 poz. 1129) oraz przepisy wykonawcze do ww. 

ustawy. Nadto oceny dokonuje wyłącznie komisja przetargowa na etapie badania i oceny ofert, zatem 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi we wskazanym 

zakresie. 

 

Pytanie 13:  

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

leasingu) 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 SWZ. 

Odpowiedź 13: 



Strona 4 z 5  

 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe dokumenty, standardowo stosowane przez Wykonawcę - umowę 

leasingu. Zgodnie z punktem 2 ppkt 10 załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: 

„projektowane postanowienia umowy stanowiące integralną część SWZ przybiorą postać umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez 

Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności”. 

Zgodnie z punktem 2 ppkt 9 załącznika nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonawca załączy 

do oferty wzór umowy dotyczący Ogólnych Warunków Umowy”. 

Nadto zgodnie z § 11 ust. 3-5 załącznika nr 4 SWZ – Wzór umowy, umowa ta (wzór umowy - zał. nr 4 

SWZ)  ma bezwzględnie pierwszeństwo stosowania przed Szczegółowymi warunkami leasingu, tabelą opłat 

i prowizji, umową dostarczoną przez Wykonawcę. W przypadku zawarcia przez strony na wzorze 

dostarczonym przez Wykonawcę dodatkowej umowy leasingu w tym również Szczegółowej umowy 

warunków leasingu, które będą dotyczyć przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy (wzoru umowy–zał. nr 

4 SWZ), umowy te (dostarczone przez wykonawcę)  muszą bezwzględnie zawierać wszystkie postanowienia 

umowy (wzoru umowy zał. 4 SWZ) dotyczące warunków leasingu. W przypadku sprzeczności zapisów 

umowy (wzoru umowy–zał. nr 4 SWZ) z umową/ami dostarczoną/mi przez Wykonawcę bezwzględne 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy (wzoru umowy zał. nr 4 SWZ). Ponadto nie mają zastosowania 

dodatkowe opłaty, prowizje oraz kary umowne nie przewidziane w umowie (wzorze umowy – zał. nr 4 

SWZ). 

 

Pytanie 14: 

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

ewidencji Wykonawcy? 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie umowy leasingu również systemowym numerem umowy wg 

ewidencji Wykonawcy. 

 

 Pytanie 15: 

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

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco. 

 

Z uwagi na treść udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji w tym dotyczących parametrów 

technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert: 

1) pkt. 18.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.10.2021 r. Bieg terminu związania 

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

2) pkt. 19.4. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2021 r. do godziny 12:00.”; 

3) 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. 06.09.2021 r. o godz. 13:00”.  

 

 Powyższe wyjaśnienia i dokonane modyfikacje powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00141382/01 dnia 09.08.2021r. Zostaną 
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one udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto zostaną dołączone do 

Specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

                                                                                    

 

       Prezes Zarządu 

                                                                                                           Grzegorz Nosewicz   

      

 

 

 

                                                
[ii] Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące 

znaczące funkcje publiczne, w tym: 

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskiej, 

Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,  

c) członków organów zarządzających partii politycznych, 

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają 

zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,  

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,  

f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych sił zbrojnych, 

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych,  w tym dyrektorów przedsiębiorstw 

państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów 

należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych 

organizacjach, 

dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich o raz 

kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. 
[iii] Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne  - rozumie się przez to: 

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub 

trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, 

osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub 

trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.  
[iv] Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: 

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,  

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
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