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Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: Dostawa (leasing operacyjny) nowej 

ładowarki teleskopowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. w  Stargardzie – 

Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa - znak sprawy:  ZP 07/2021 

W dniu 4 października 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  

 

Pytanie 1 
Prosimy o  informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli 
osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskimi współpracownikami PEPa 
lub członkiem rodziny PEPa. 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:  
Beneficjent Rzeczywisty – Prezes Zarządu, nie zajmuje i nie zajmował stanowisk politycznych, jak również 
jego członkowie rodziny. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 14 dzień każdego 
miesiąca? 
Odpowiedź:  
Nie, termin płatności rat leasingowych w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego. 
 

Pytanie 3 

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:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 4 

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 dodatkowe  płatności, które nie zostaną ujęte w ofercie.  
 

Pytanie 5 

Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści złożenie Protokołu 
Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń?  
Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem, że zostaną dołączone do tego dokumentu informacja, dlaczego Wykonawca nie może 
przedstawić referencji. 
 

Pytanie 6 

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 SIWZ 
Odpowiedź:  
Tak. 
 



 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczenie umowy leasingu również systemowym numerem umowy wg 
ewidencji Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla in blanco? 
Odpowiedź:  
Tak, wzór deklaracji wekslowej, należy dołączyć do wzoru umowy. 
 

Pytanie 9 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju stopy procentowej, w oparciu o którą Zamawiający oczekuje przygotowania 
oferty – rozdział 2 b) opisuje najpierw stałe oprocentowanie a następnie oprocentowanie zmienne WIBOR 1M. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, oczekuje  stałego oprocentowania – pkt. 4.11.2. SWZ – „60 - miesięcznych równych rat 
leasingowych …” 
 

Pytanie 10 
Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, prosimy o 
informacje, czy w przypadku spadku poziomu WIBOR1M do wartości poniżej 0, Zamawiający dopuści naliczanie 
rat leasingowych przy określeniu WIBOR1M  jako wartość =0? 
Odpowiedź:  
Zamawiający, oczekuje  stałego oprocentowania – pkt. 4.11.2. SWZ – „60 - miesięcznych równych rat 
leasingowych …” 
 

Pytanie 11 
Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, to czy do naliczania 
rat leasingowych Zamawiający dopuści WIBOR publikowany pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca? Jest 
to zgodne ze schematem i systemem obowiązującym u Wykonawcy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający, oczekuje  stałego oprocentowania – pkt. 4.11.2. SWZ – „60 - miesięcznych równych rat 
leasingowych …” 
 

Pytanie 12 
Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest przedmiot, który nie podlega rejestracji w Wydziale 
Komunikacji, prosimy o zgodę na doliczenie do rat leasingowych oferty ubezpieczenia mienia All Risk oraz 
ubezpieczenia OC. 
Odpowiedź:  
Tak, zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 13 
Prosimy o udostępnienie Wykonawcy informacji/zestawienia o stanie zobowiązań i należności Państwa spółki 
na koniec września 2021. 
Odpowiedź:  
Zestawienie  zobowiązań i należności na koniec sierpnia 2021 w załączeniu.   
 
Pytanie 14 
Z uwagi na konieczność oceny zdolności kredytowej Zamawiającego wnioskujemy o wydłużenie terminu 
składania ofert o tydzień.  
Odpowiedź:  
Zamawiający,  ustala nowy termin składania ofert na dzień 12 października do godz. 12:00, otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 7 października 2021 r., o godzinie 12:30.,  
 

 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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