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Ustka, dnia 02.05.2022 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: 

 

A- PYTANIA Z DNIA  27.04.2022r. 

 

I Zabudowa komunalna: 

 

1. Pytanie:  

        Pkt 1 Czy Zamawiający może podać oczekiwane parametry wagi , systemu RFID i kamer wraz z  

        rejestratorem? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający stawia poniższe wymagania w zakresie parametrów wagi, systemu RFID i kamer wraz z  

        rejestratorem:  

 

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

większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej,  powinna mieć założone wagi dynamiczne na 

urządzeniu zasypowym,  przy czym dokładność pomiaru systemu wagowego,  nie powinna być gorsza  

   niż: 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 150 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna  

  i odczytowa e = d ≤ 1 kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 5 kg; 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 400 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna  

  i odczytowa e = d ≤ 5kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 25 kg 

 

oraz systemem RFID przyjęty w ZGK Ustka Sp. z o.o., który został zamontowany przez firmę EVPL 

Sp. z o.o.; transpondery RFID pracują na częstotliwości 134,2 kHz. 

 

Śmieciarka musi mieć zainstalowane dwie kamery: jedna na przód i jedna na tył wraz z rejestratorem 

ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej jednego miesiąca współpracujące z 

systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o. - zamontowany przez firmę EVPL Sp. z o.o. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 1.1) - Zabudowa komunalna  
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 załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) oraz  8 SWZ  (opis techniczny oferowanego sprzętu) w 

ten sposób:  

 

pkt.  1.1) Zabudowa komunalna  -załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje nowe 

brzmienie :  

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

większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej,  powinna mieć założone wagi dynamiczne na 

urządzeniu zasypowym przy czym dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 150 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna 

i odczytowa e = d ≤ 1 kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 5 kg; 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 400 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna 

i odczytowa e = d ≤ 5kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 25 kg 

 

oraz systemem RFID przyjęty w ZGK Ustka Sp. z o.o., który został zamontowany przez firmę EVPL 

Sp. z o.o.; transpondery RFID pracują na częstotliwości 134,2 kHz. 

 

Śmieciarka musi mieć zainstalowane dwie kamery: jedna na przód i jedna na tył wraz z rejestratorem 

ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej jednego miesiąca współpracujące z 

systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o. - zamontowany przez firmę EVPL Sp. z o.o. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany Lp.1.1) załącznika nr 8 SWZ  (opis techniczny oferowanego 

sprzętu) w ten sposób:  

Lp. 1.1) załącznika  nr 8 SWZ  (opis techniczny oferowanego sprzętu) otrzymuje nowe brzmienie :  

 

 

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

większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej,  powinna mieć założone wagi dynamiczne na 

urządzeniu zasypowym przy czym dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 150 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna 

i odczytowa e = d ≤ 1 kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 5 kg; 

- przy załadunku pojemników o wadze brutto do 400 kg wymaga się parametrów – działka legalizacyjna 

i odczytowa e = d ≤ 5kg (nie większa niż), minimum wagi 5 x e = 25 kg 

 

oraz systemem RFID przyjęty w ZGK Ustka Sp. z o.o., który został zamontowany przez firmę EVPL 

Sp. z o.o.; transpondery RFID pracują na częstotliwości 134,2 kHz. 

 

Śmieciarka musi mieć zainstalowane dwie kamery: jedna na przód i jedna na tył wraz z rejestratorem 

ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej jednego miesiąca współpracujące z 

systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o. - zamontowany przez firmę EVPL Sp. z o.o. 

 

 

2. Pytanie:  

Pkt 2: Czy Zamawiający zgodzi się aby ściany zabudowy wykonane były ze stali konstrukcyjnej S355o 

gr 4 mm? Czy Zamawiający pisząc o dnie odwłoka miał na myśli podłogę skrzyni ładunkowej? Czy 

Zamawiający zgodzi się aby podłoga skrzyni ładunkowej wykonana była z blachy konstrukcyjnej S355 

o gr. 6 mm? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie ściany zabudowy ani podłogi skrzyni ładunkowej z  

blachy konstrukcyjnej S355. Zamawiający pisząc  o dnie odwłoka miał na myśli  podłogę odwłoka a  

        nie kontenera. 

 

3. Pytanie:  

Pkt 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie na konstrukcję ścian blachy S355 gr. 4 mm? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie na konstrukcję ścian blachy S355 gr. 4 mm.. 

 

4. Pytanie: 

Pkt 5: Czy w tym punkcie Zamawiającemu chodzi o rynienki zamontowane pod łączeniem skrzyni i 

odwłoka i odprowadzającą odcieki do wanny odwłoka? 

 

Odpowiedź:  

Tak  w pkt. 1.5)  zabudowa komunalna  załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia)  chodzi o  

        odprowadzanie odcieków zarówno ze skrzyni odwłoka jak i wanny odwłoka. 

 

5. Pytanie: 

     Pkt 7: Czy Zamawiający aby obsługa urządzenia zasypowego odbywała się za pomocą dżojstików    

     umieszczonych po obu stronach odwłoka? 

    Odpowiedź:  

       Tak Zamawiający dopuszcza dżojstiki sterowane elektrycznie umieszczone po obu stronach odwłoka. 

 

6. Pytanie:  

    Pkt 9: Czy Zamawiający zmieni ten parametr na wannę odwłoka ze stali trudnościeralnej typu HARDOX    

   450 o gr. minimum 8 mm? Wanna odwłoka jest elementem najbardziej narażonym na ścierani w   

   konstrukcji zabudowy śmieciarki. Blacha o gr. 6 mm będzie miała bardzo krótką żywotność szczególne  

   przy zbiórce selektywnej (szkło) i wymagać będzie szybkiej naprawy lub wymiany. 

 

     Odpowiedź:  

    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów wanny w zakresie wskazanym w pytaniu.   

    Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może zaproponować wannę odwłoka ze stali trudnościeralnej typu  

   HARDOX pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w pkt. 1.9) Zabudowa komunalna   

   załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) tzn. 

 Dno wanny zasypowej o grubości min. 6 mm wykonane ze stali o parametrach jak poniżej:  

a) skład chemiczny  

max: C – 0,26%, Si – 0,70%, Mn – 1,60%, P-0,02%, S – 0,0010%, Cr – 1,40%, Ni 1,0%, Mo – 

0,60%, B – 0,005%,  

b) twardość HBW: od 425 do 475,  

c) granica plastyczności RE: od 1100 do 1300,  

d) granica wytrzymałości RM: 1400,  

e) granica ciągliwości A%: 10  

 

II Podwozie 
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7. Pytanie:  

Pkt 4: Czy Zamawiający zgodzi się na podwozie o rozstawie osi nie większej niż 3.750 mm? 

 

Odpowiedź:  

      Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę parametrów wskazanych w pytaniu. Zamawiający wymaga  

       podwozia o rozstawie osie  nie większej niż 3550 mm 

 

 

III Gwarancja i serwis pogwarancyjny 

 

8. Pytanie:  

Pkt 1: Czy Zamawiający wymaga aby opisany serwis dotyczył zarówno podwozia i zabudowy i był 

serwisem stacjonarnym funkcjonującym co najmniej od roku? 

 

 

Odpowiedź:  

Opisana w pkt. 3 załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia)  - Gwarancja i serwis pogwarancyjny oraz 

zobowiązania określone § 6 załącznik nr 3 wzór umowy dotyczą całego przedmiotu zamówienia, tzn. 

zarówno podwozia i nadbudowy . Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny w odległości nie większej niż 260 km od siedziby zamawiającego, Zamawiający nie wymaga 

warunku funkcjonowania serwisu co najmniej od roku. 

 

B.  PYTANIA Z DNIA  28.04.2022 

 

 

1. Pytanie:  

      Proszę o udostępnienie na stronie prowadzonego postępowania Jednolitego Europejskiego    

     Dokumentu Zamówienia w formacie xml. 

 

Odpowiedź:  

    Zamawiający przygotował formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z    

    wymaganiami art. 125 ust. 2 ustawy PZP i udostępnił go na stronie prowadzonego postępowania – zał. 2     

    do SWZ. Zamawiający nie ma obowiązku przygotowania formularza z użyciem narzędzia pomocniczego  

    do wypełniania oświadczenia JEDZ/ESPD. Wykonawca wg własnej woli może samodzielnie  

    przygotować przedmiotowe oświadczenie z wykorzystaniem wskazanego narzędzia, jednakże  

    Zamawiający zastrzega, iż jego treść  musi być zgodna z treścią udostępnionego przez Zamawiającego  

    załącznika nr 2 do SWZ. 

 

2. Pytanie:  

Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 

wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia 

prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, 

standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część 

SWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo 

stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 

sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego), 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). 

 

       3.Pytanie:  

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

potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 

rocznie (200 zł netto).  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie pokryje odrębnie kosztów administrowania polisami, koszty te muszą zostać 

wkalkulowane w cenę oferty zgodnie z pkt.  16 Specyfikacji Warunków Zamówienia- Opis sposobu 

obliczenia ceny. 

 

       4 .Pytanie: 

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:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego), ewentualne koszty opłat za rejestrację ponosi Zamawiający. 

 

5. Pytanie: 

Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Wykonawca na dzień składania 

oferty nie jest w stanie przewidzieć jak będzie się kształtował podatek od środku transportu w trakcie 

obowiązywania Umowy Leasingu. Wysokość podatku rok rocznie ustala Rada Gminy w miejscu 

rejestracji pojazdu. Ujęcie ryczałtowe kosztów podatku (jego zaplanowanie przez Wykonawcę jest 

utrudnione) może znacząco podrożeć koszty oferty co nie jest w interesie Zamawiającego. Praktyką w 

postępowaniach o zamówienia publiczne jest ponoszenie tego kosztu przez 

Zamawiającego/Leasingobiorcę na podstawie re faktury. Koszt ten nie jest wliczany do oferty. Jest to 

również zgodne z kodeksową regulacją ponoszenia opłat przez Korzystającego. Prosimy 

Zamawiającego o zmianę treści pkt 5 ppkt 16) OPZ. 

 

   Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego) koszty podatku od transportu ponosi Zamawiający”. 
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6. Pytanie:  

      W §4 ust. 4 wzoru Umowy Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w ciągu    

      7 dni od daty podpisania pozytywnego protokołu. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty    

       wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w  

       terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o  

       modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie  

       7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 

 

   Odpowiedź:  

 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11  z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej     

zamawiającego) Zamawiający nie dopuszcza zapłaty opłaty wstępnej przed protokólarnym odbiorem 

Przedmiotu Zamówienia 

 

7. Pytanie:  

W §4 ust. 10-14 wzoru Umowy Zamawiający reguluje kwestie związane z wysyłaniem 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ich modyfikację 

poprzez nie nakładanie na Wykonawcę obowiązku, a dopuszczenie możliwości przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy? Zamawiający i Wykonawca 

mogliby wysyłać i odbierać ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy 

lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, jeśli druga strona wyrazi na to zgodę. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego), Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie faktur z dedykowanego Portalu Klienta, 

w konsekwencji nie wyraża się zgody na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem platformy 

 

8. Pytanie:  

Czy Zamawiający akceptuje pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta 

bądź wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail? 

 

   Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

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

 

   9. Pytanie:  

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

   prośbą o ich zmniejszenie z 12 000 zł na 1 200 zł, z 5 000 zł na 500 zł, z 160 000 zł na 16 000 zł. 

 

     Odpowiedź:  

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

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

wskazanym przez Wykonawcę. 
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   10. Pytanie:  

    Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie limitu kar umownych. 

 

  Odpowiedź:  

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

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

wskazanym przez Wykonawcę. 

 

   11. Pytanie:  

   W §11 ust. 1 wzoru Umowy Zamawiający wskazał, że umowa wygasa z chwilą zrealizowania  

   przedmiotu umowy, po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Prosimy o usunięcie tego ustępu.  

   Wygaśnięcie umowy leasingu nie jest związane z upływem okresu gwarancji i rękojmi. Umowa  

   zostanie zakończona, a sprzęt przejdzie na własność Zamawiającego po uregulowania opłaty za  

   wykup i oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy  

    leasingu. 

 

   Odpowiedź:  

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

    Wykonawcę. 

     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 

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).   

 

12. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 

a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z 

Finansującym, 

b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu 

leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 
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   Odpowiedź:  

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13  z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie internetowej 

zamawiającego), 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 

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. 

 

13. Pytanie: 

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; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2021 zamiennie sprawozdanie wg. 

wzoru F01 za IV kwartał 2021. 

     

Odpowiedź:  

Żądane dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.zgkustka.pl. 

 

  Powyższa modyfikacja nie powoduje  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym  

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 075-199178 dnia 15.04.2022 r. 

Zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zgkustka.pl i będzie 

stanowić integralną część dokumentacji postępowania.  

          

Otrzymują: 

- Wykonawcy składający zapytanie 

- Strona internetowa prowadzonego postepowania 

- ad acta.           

   

Załączniki: 

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

 

http://www.zgkustka.pl/
http://www.zgkustka.pl/
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