
 

 

Stargard 29.06.2022 r. 

 
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:  Dostawa (leasing finansowy) 
fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie   -  znak 
sprawy: ZP 06/2022 
 

W dniu 27 czerwca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:  
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający zaakceptuje, płatność VAT od kapitału i odsetek w transakcji w terminie 7-14 dni od 
podpisania protokołu odbioru zgodny ze stawką ustawową z dnia obowiązku podatkowego dla nn 
faktury. Powyższe dotyczy wszystkich faktur wystawionych w ramach umowy leasingu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zaakceptuje płatność w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru, ze stawkę 
podatku VAT według obowiązujących przepisów w dniu sprzedaży (na dzień podpisania protokołu 
odbioru). 
 
Pytanie 2  
Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT i wystawienia fv VAT 
dotyczącej umowy - zmiana stawki w ramach umowy nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę bez składania dodatkowych oświadczeń? 
Odpowiedź:  
W przypadku ustawowej zmiany stawek VAT, wymagana będzie zmiana umowy w przedmiotowym 
zakresie.  Z uwagi na fakt, że taka zmiana będzie niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy, 
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat wynikających z e sporządzenia aneksu do 
umowy. 
 
Pytanie 3  

Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat lub innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, 

które nie były znane w dniu podpisania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy 

kalkulowaniu oferty? 

Odpowiedź:  
Zamawiający będzie pokrywał tylko te koszty, które będą wynikały ze zmian ustawowych, i będą 
obowiązywały po podpisaniu umowy.  Czynność ta będzie wymagała zmiany umowy we wskazanym 
zakresie. Z uwagi na fakt, że taka zmiana będzie niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy, 
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat wynikających z e sporządzenia aneksu do 
umowy. 
 
 
Pytanie 4  
W związku z wyrażoną zgodą dot. TOIP Wykonawcy proszę o korektę zapisów/zmianę zapisu SWZ 
4.11.7 z uwagi na fakt, że w trakcie trwania umowy mogą wystąpić inne opłaty oprócz Rat 
Leasingowych - inne zobowiązania np. mandaty, odsetki za opóźnienia, opłaty TOIP a jedynie wówczas 
będzie możliwość rozliczenie umowy leasingu, zakończenia jej i co będzie skutkowało przejściem prawa 
własności przedmiotu na Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pokryje wszystkie koszty,  powstałe z jego winy tj. odsetki za opóźnia w płatnościach i 
monity wynikające z tych opóźnień, mandaty oraz opłaty dot. zmian o które będzie wnioskował 
Zamawiający. 
 
Pytanie 5  



 

 

Z uwagi na zmiany zaistniałe w spółce, a dot. połączenia i rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze 
Sądowym które nastąpiły z dniem 1 kwietnia 2022 oraz z uwagi na konieczność uzyskania uzupełnień i 
wyjaśnień Zamawiającego proszę o wydłużenie terminy składania ofert do 17.07.2022. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na kolejną zmianę terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 
 

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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