
Stargard dn. 15.07.2022 r. 
 

Otrzymują wszyscy ubiegający się o zamówienie publiczne: Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej 
zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w  Stargardzie - znak ZP 10/2022 

 

W dniu 13 lipca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

1. 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. 

 
2. 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 ze sporządzenia aneksu do umowy. 

 
3. Czy Zamawiający zaakceptuje, że do kwot netto będzie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką 

ustawową z dnia obowiązku podatkowego dla danej faktury. Powyższe dotyczy wszystkich faktur 
wystawionych w ramach umowy leasingu. 
Odpowiedź:   
Tak 

 
4. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty mandatów oraz związane z udzieleniem odpowiedzi przez 

Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego itp.? 
Odpowiedź: 
Tak 

 
5. Czy wyrażają Państwo zgodę na wystawienie e-faktury? 

Odpowiedź: 
Tak 

 
6. Proszę o potwierdzenie, że zaakceptujecie Państwo ubezpieczenie zamiatarki w zakresie ALL RISK – 

ubezpieczenie majątkowe zgodnie z wskazanym spadkiem wartość przedmiotu w czasie, którego cena 
będzie ujęta w racie leasingowej, ale z wyłączeniem konieczności ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC 
będą Państwo mogli wykupić we własnym zakresie rokrocznie, a skalkulowanie jego wartości w przypadku 
maszyn na kolejne lata nie jest możliwe. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w SWZ wskazał, że wymaga   aby rata obejmowała koszty ubezpieczeń  (OC, AC i NNW), w 
tym ubezpieczenia od kradzieży, Zaakceptuje również ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Natomiast nie 
akceptuje samodzielnego ubezpieczenia OC. 

 
7. Proszę o wyrażenie zgody aby integralną część umowy leasingu stanowiła tabela opłat wykonawcy 

(OWUL). 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 



8. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający będzie akceptował tabele opłat i prowizji w zakresie opłat 
windykacyjnych lub powstałych na jego wniosek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zaakceptuje tabele opłat i prowizji w zakresie opłat windykacyjnych lub powstałych na 
jego wniosek. 

 
9. Proszę o wypełnienie załącznika tj. „formy finansowania majątku”, oraz informacja dodatkowa, które 

umożliwią przeprowadzenie oceny zdolności finansowej przedsiębiorstwa – załącznik. 
Odpowiedź: 

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU      Stan na dzień 30.06.2022 

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE:(*) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji  

  tak      nie 

 
LP 
 

Nazwa banku 
 
Rodzaj kredytu 

Wysokość  
udzielonego  
kredytu/waluta 

Wysokość 
 aktualnego  
zadłużenia  
pozostającego  
do spłaty/ waluta

Forma 
zabezpieczenia 
 

Okres kredytowania 
 (m-c/rok) 

Obciążenia  
miesięczne  
(PLN)  

 
 
1. 
 

PEKAO SA  
O/STARGARD  obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

1.000.000,00 0,00 Rodzaj - weksel początek 

02.2022 
koniec 

12.2022 
 

 

Wartość 

2. PKO Leasing  
(pożyczka  
leasingowa) 

 obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

504.000,00 456.504,44 Rodzaj weksel z 
Zastawem  
rejestrowym 

początek 

11.2021 
koniec 

11.2026 
 

Rata malejąca
Ostatnia 
6.847,08 

1.396.237,50 PLN 

 
 
3. 
 

WFOŚIGW w 
 Szczecinie  obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

16.791.331,00, 
PLN 

7.719.331,00 
PLN 

Rodzaj – weksel, 
hipoteka cesja z 
polisy 

początek 

12.2023 
koniec 

02.2028 
 

112.000,00 

Wartość 
20.932.650,00 PLN

4. WFOŚIGW w 
 Szczecinie  obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

3.872.880,00 
PLN 

2.246.224,00 
PLN 

Rodzaj – weksel, 
hipoteka cesja z 
polisy 

początek 

05.2017 
koniec 

06.2030 
 

23.472,00 

Wartość 
6.900.00,00 PLN 

5. WFOŚIGW w 
 Szczecinie 

 obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

222.000,00 
PLN 

156.093,75 
PLN 

Rodzaj -weksel, 
Cesja z polisy, 
 Przywłaszczenie 
sprzętu  

początek 

01.2022 
koniec 

09.2025 
 

3.468,75 

222.000,00 PLN 

 
 
6. 
 

WFOŚIGW w 
 Szczecinie  obrotowy 

 inwestycyjny 
 gwarancja 

240.000,00 
PLN 

168.750,00 
PLN 

Rodzaj -weksel, 
Cesja z polisy, 
 Przywłaszczenie 
sprzętu 

początek 

01.2020 
koniec 

12.2025 
 

3.750,00 

Wartość 
240.000 PLN 

(* 

) dotyczy zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą   

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada inne zobowiązania finansowe w innych niż mleasing  firmach 
leasingowych                             
                            tak      nie 

LP 
 

Nazwa firmy leasingowej
 
Czy leasing 

Wysokość  aktualnego 
zadłużenia pozostającego
 do spłaty 

Rodzaj  przedmiotu  
leasingu/** Okres leasingu 

 (m-c/rok) 
Obciążenia  
miesięczne ( PLN)  

Zabezpieczenie** 



 ujęty  
jest w bilansie? 

- rata kapitałowa 
 /waluta 

 
 
1. 
 

PEKAO Leasing 
Sp. z o. o  
 Warszawa 

 tak 

 nie 

688.945,84 PLN PL 
 

początek 
XII-2019 
koniec 
XI-2024 

24.813,14 

zabezpieczenie 

24.813,142.CNH Industrial   
Capital U+Europe   
SA Warszawa  

 tak 

 nie 

501.187,50 PLN PL początek 
XII-2019 
koniec 
XI-2024 

11.527,05 

zabezpieczenia 

 
 
2. 

PEKAO Leasing 
Sp. z o. o  
 Warszawa 

 tak 

 nie 

330.889,98 PL początek 
I-2022 
koniec 
XII-2026 

7.265,57 

zabezpieczenie 

 
 
3. 
 

EFL  SA 
Wrocław  tak 

 nie  

375.226,34 PL początek 
X-2021 
koniec 
IX-2026 

8.006,34 

zabezpieczenie 

 SG Equipment 
 Finance  tak 

 nie 

522.500,00 PL początek 
X-2021 
koniec 
IX-2026 

17.230,82 

zabezpieczenie 

4. EFL  SA 
Wrocław  tak 

 n 

182.472,72 PL 
 

początek 
VII-2020 
koniec 
VII-2024 

5.001,38 

zabezpieczenie 

(**) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel  

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: wnioskodawca jest poręczycielem/gwarantem kredytów/umów leasingu                                  
                          tak     nie 

 
LP 
 

Nazwa i adres dłużnika Rodzaj zobowiązania
Nazwa Banku /  firmy
 leasingowej 
 

Wysokość aktualnego 
zadłużenia pozostającego
 do spłaty/waluta 

Okres kredytowania 
 (m-c/rok) 

Obciążenia  
miesięczne (PLN)  

 
 
1. 
 

 
 kredyt 
 leasing 
 

  początek 
. 
koniec 
. 

 

 
 
2. 
 

 
 kredyt 
 leasing 
 

  początek 
. 
koniec 
. 

 

 
 
3. 
 

 
 kredyt 
 leasing 
 

  początek 
. 
koniec 
. 

 

INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych 
postępowań egzekucyjnych 

LP 
Obciążenia z tytułu 
 

Wartość Data zakończenia (m-c/rok) 

1.   
. 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Na Wnioskodawcy ciążą zaległości podatkowe.                            NIE          TAK, w wysokości    zł 

Na Wnioskodawcy ciążą zaległości z tytułu składek ZUS.           NIE          TAK, w wysokości     zł 

W stosunku do Wnioskodawcy prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych.        NIE      TAK 



   

 
 



10. Z uwagi na okres urlopowy – konieczność uzyskania państwa odpowiedzi jak również uzyskania 
akceptacji transakcji w departamencie ryzyka proszę aby termin składania ofert został wydłużony do 
05.08.2022. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. 

 
11. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu na 

podstawie refaktury? Jeśli wystąpi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający samodzielnie opłaci podatek od środków transportu. 

 
12. Proszę o potwierdzenie, że nie wymagają Państwo rejestracji zamiatarki w Wydziale Komunikacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga rejestracji w wydziale komunikacji. 

 
13. Proszę o określenie maksymalnego limitu kar umownych w pkt 18.1.3. za ewentualną zwłokę w 

Dostawie 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że w umowie powinna znaleźć się klauzula o obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% 
wartości netto pojazdu i nie przekraczającej wysokości 10 % wartości netto pojazdu (wg ceny 
nabycia przedmiotu umowy przez Wykonawcę od Wykonawcy dostawy) za każdy dzień 
opóźnienia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy 
wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

14. Proszę o dookreślenie w Pkt 4.11.8 - czy rozbicie na kapitał odsetki i ubezpieczenie powinno się 
znajdować w załączniku do umowy w formacie excel? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na załącznik do umowy w formacie excel. 

 
15. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika strata wykazana w f 01 za I kw. 2022? 

Odpowiedź: 
Strata za I kwartał wynika z sezonowości w I kwartale co roku przychody są mniejsze, 
 a spółka musi ponieść koszty stałe w tym przede wszystkim amortyzacje i koszty wynagrodzeń. Już 
od  w kwietniu i maju spółka zanotowała zysk. 

Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.  
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