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Skarszewy, dnia 11.09.2020 r.
Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy

Nr referencyjny: GPK/01/2020
Wszyscy Wykonawcy
Dot. dostawy dwóch samochodów ciężarowych z zamontowaną śmieciarką w formie leasingu
operacyjnego na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o.o.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, iż złożono następujące pytania
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedzią
zamieszczono poniżej.
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła
oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł. Opłata
ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową
obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy,
obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela
opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania
Umowy.
Odpowiedź na pytanie 1:
Informujemy, że cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Pytanie 2:
W rozdziale III, pkt. 3 Podstawowe warunki leasingu operacyjnego (Część 1, Część 2), tiret 2 SIWZ
Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w ciągu w ciągu 3 dni od daty podpisania
protokolarnego. 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 na pytanie 2:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:
Z uwagi na fakt iż, zapisy rozdziału III, pkt. 3 Podstawowe warunki leasingu operacyjnego (Część 1,
Część 2) SIWZ wykluczają się wzajemnie - równe raty - versus – zmienne oprocentowanie zwracamy
się prośbą o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj.
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oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku
stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu
przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie
trwania leasingu.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zgodnie z SIWZ. Zmienna część raty dot. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty
leasingowej
Pytanie 4:
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 na pytanie 4:
Zgodnie z SIWZ. Informujemy, że cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest
corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania
umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która
wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
Odpowiedź na pytanie 5:
Zgodnie z SIWZ. Informujemy, że cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Pytanie 6:
Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową leasingową.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający dopuszcza 2 oddzielne umowy.
Pytanie 7:
W rozdziale III, pkt. 5 SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt.
Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić
udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację
istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że zapewniamy udzielenie 12
miesięcznego okresu gwarancji… (…)”.
Odpowiedź na pytanie 7:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8:
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to
standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy
będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w
przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź na pytanie 8:
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Zgodnie z SIWZ. Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Pytanie 9:
Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy Zamawiający
poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na
podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę –
Finansującego.
Odpowiedź na pytanie 9:
Zgodnie z SIWZ. Informujemy, że cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Pytanie 10:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału III, pkt. 3 Podstawowe warunki
leasingu operacyjnego (Część 1, Część 2), tiret 5 SIWZ o następujący: „oraz pod warunkiem
spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.
Odpowiedź na pytanie 10:
Zgodnie z SIWZ. W zakresie standardowego wzoru umowy stosowanej przez Wykonawcę Rozdział
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
Pytanie 11:
Uprzejmie proszę o zmianę zapisów III, pkt. 3 Podstawowe warunki leasingu operacyjnego (Część 1,
Część 2), tiret 6 SIWZ na następujący: „Ubezpieczenie samochodu przez okres leasingu łącznie z
kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela ponosi Wykonawca na
koszt Zamawiającego”. 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 na pytanie 11:
Zgodnie z SIWZ. Informujemy, że cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Pytanie 12:
Uprzejmie proszę o zmianę zapisu rozdziału III, pkt. 3 Podstawowe warunki leasingu operacyjnego
(Część 1, Część 2), tiret 7 SIWZ - Umowa na dostawę pojazdu – postępowanie dot. dostawy w formie
leasingu leasingu.
Odpowiedź na pytanie 12:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13:
W rozdziale pkt. 8 IPU zapisał, że „ma prawo w dowolnym okresie trwania umowy leasingowej
wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę wysokości rat leasingowych, przy czym Wykonawca nie
będzie pobierał dodatkowych opłat za zmiany harmonogramu płatności leasingowych, sporządzenie
aneksów do umowy a także innych czynności.” Uprzejmie informuję, iż zgoda na powyższą zmianę
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jest decyzją indywidualną, wydawaną przez Wykonawcę (Finansującego), Wykonawca może nie
wyrazić zgody na powyższe.
Odpowiedź na pytanie 13:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:
Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 15:
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 2017, 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie
wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.
Odpowiedź na pytanie 15:
Dokumenty udostępniane są na wniosek zainteresowanej stronie.
Pytanie 16:
Czy zamawiający dopuści przebieg podwozia 288.000 km
Odpowiedź na pytanie 16:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 17:
Czy zamawiający dopuści podwozie rok produkcji 2008 z normą emisji spalin EURO 4.
Odpowiedź na pytanie 17:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 18:
Czy zamawiający dopuści przednie i tylne zawieszenie pneumatyczne.
Odpowiedź na pytanie 18:
Zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:
1. A/a GPK Sp. z o.o.
dr Agnieszka Trzcińska
Prezes Zarządu

