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ZMIANA 1 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z 
zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego 
na: Dostawę, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie 
nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l)  
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 764477-N-2020 
dnia 09.12.2020 r.). 
 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
 

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.  
Odp.  Opłata roczna, powinna być skalkulowana w cenie oferty. Cena oferty 
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Zamawiający wymaga gwarancji niezmienności warunków przez cały okres 
trwania Umowy. 

2. W pkt. 3 Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona po 
dostarczenia Sprzętu. 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.  
Odp.  Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie. 

3. 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 SIWZ 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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Odp.  W § 1 ust. 8 projektu umowy zostały dopuszczone dodatkowe 
dokumenty.  

4. W §1 ust. 5 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: „Dostawca nie może 
przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę 
trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. Zwracamy się z prośbą 
o modyfikację zapisów na następujący:  
„Zamawiający wyraża zgodę na:  
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek 
kredytodawcy Finansującego;  
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej 
firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.”  Uprzejmie 
informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 
samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i 
umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również 
cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz 
nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą 
rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe 
Odp.  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oświadczenia o treści 
zapisu §1 ust. 6 Umowy przez Dostawcę sprzętu.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 
W interesie Wykonawcy jest zabezpieczenie swoich interesów i odbiór 
ewentualnych oświadczeń od dostawcy pojemników. 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów § 6 ust. 5 Umowy, gdyż 
są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

7. Czy zamawiający pisząc o wymaganiach dotyczących wytłoczeń dopuszcza 
również naniesienie informacji w postaci druku w technologii Hot Print? 
Szczególnie chodzi o wytłoczenie na klapie z napisem PLASTIK oraz numeru 
seryjnego pojemnika.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza informacji w postaci druku. 

8.  

.  
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Odp. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ. 

9.  
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Odp. Zamawiający wymaga wzmocnienia korpusu pojemnika (wykonanego 
w postaci przetłoczenia na całej wysokości) co najmniej na ścianie 
przedniej. 

10. Z uwagi na fakt, że zbiórka odpadów segregowanych, któremu dedykowany jest 
przedmiot opisanego wyżej postępowania, nie wymaga, ani nie odbywa się w 
szczególnie wysokich temperaturach, które wymagałaby stosowania chipów UHT 
(Ultra High Temperature), czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojemników 
stanowiących przedmiot postępowania, które będą wyposażone w standardowo 
stosowany chip RFID?  
Odp. Każdy pojemnik powinien być  wyposażony w czip UHT. 

 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 


