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L. dz. 2019_11_05_1484                  Pobiedziska, 05.11.2019 r. 

 

Numer referencyjny: ZP-4/2019 

Ogłoszenie nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu 
ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na 
potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego”.  
 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986), w nawiązaniu do zapytania z dnia 24,25,28.10.2019 r., niniejszym informujemy co następuje: 

 
1. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę ww. zamówienia 

standardowego wzoru umowy, z zastrzeżeniem zawarcia w jego treści postanowień wymienionych 

w załączniku nr 3 do SIWZ. Standardowy wzór Umowy leasingu jest dokumentem, którego nie można 

edytować, nie można dodać dodatkowych zapisów. Z uwagi na powyższe oraz wymóg 

Zamawiającego, Wykonawca proponuje podpisanie wraz z Umową leasingu aneksu, w którym 

zostaną zawarte postanowienia wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiającego. Aneks będzie 

mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w 

przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. Jest to 

standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Umowa leasingu musi w swojej 

treści uwzględniać postanowienia wskazane wprost przez Zamawiającego. W tym miejscu 

Zamawiający informuje ponadto, że zawarcie aneksu (tj. wprowadzenie zmian) do umowy leasingu 

stanowiłoby naruszenie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych – taka propozycja jest więc 

niedopuszczalna dla Zamawiającego. 

 

2. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę Wartości wykupu na 21% wartości początkowej pojazdu? Nasza 

pytanie podyktowane jest przepisami, wg których zamiatarki są traktowane jako pojazdy specjalne, 

a więc ich normatywna roczna amortyzacja wynosi 14%, a to powoduje, że minimalny wykup 

(hipotetyczna wartość netto) po 35 miesiącach leasingu wynosi właśnie 21%. 

 

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości wartości wykupu przedmiotu leasingu. Uprzejmie 

informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna wartość wykupu przy 36 miesięcznym 

okresie trwania leasingu wynosi min. 20%. 

 

4. Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest pojazd specjalny (rejestrowany jako specjalny) o 

amortyzacji 14% prosimy o zmianę wysokości wartości końcowej na minimum 19,6%. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami minimalny poziom wykupu po 35 miesiącach w leasingu operacyjnym 
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wynosi 19,6%. Wskazany w SIWZ poziom 0,1% wartości końcowej mógłby być stosowany dla 

pojazdów ciężarowych, które mają amortyzację = 20%.  

Umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% normatywnego (standardowego) okresu czasu 

amortyzacji.  

Natomiast do ustalenia wykupu należy wziąć pod uwagę hipotetyczną wartość netto – wartość 

początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z uwzględnieniem 

współczynnika 3.  

Poniżej link z przykładem obliczeń: https://www.leason.pl/stawka-amortyzacji-przedmiotu-leasingu-

a-wykup-czyli-jak-obliczyc-minimalna-wartosc-wykupu/  

 
Odpowiedź:2-4: 

W załączniku nr 3 do SIWZ, zawierającym istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy, w pkt I.13 wskazano, iż „Ostatnia  - 36 wpłata (wykup) - 

1% wartości leasingu – określona w ofercie”.  Wartość wykupu nie może być mniejsza niż 

hipotetyczna wartość netto. Hipotetyczna wartość netto to wartość początkowa pomniejszona o 

odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3.  

Poniższa tabela zawiera szczegółowe wyliczenie hipotetycznej wartości netto po 3 latach.  Z 
poniższych obliczeń wynika, iż po 3 latach (36 miesiącach) wynosi ona 19,51. Wartość wykupu nie 
może być zatem niższa niż 19,51. 

 

Rok 
Podstawa 

amortyzacji 

Stawka 
amortyzacyjna dla 

samochodów 
specjalnych 

Współczynnik 
podwyższający 

Amortyzacja Umorzenie 

1 rok 100 14% 3 42,00 42,00 

2 rok 58 14% 3 24,36 66,36 

3 rok 33,64 14% 3 14,13 80,49 

Hipotetyczna 
wartość netto 

(100-80,49) 
Informacyjnie:  Amortyzacja liniowa rocznie =14 (100*14%) 19,51 

 
Z uwagi na powyższe Zamawiający zmienia IPU poprzez określenie, że wartość wykupu wynosi 20% 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapłaci za refaktury wystawione przez Wykonawcę za 

podatek od środków transportowych w obowiązujących w danej gminie kwotach. 

 

Odpowiedź: 

W przypadku konieczności, Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych 

w formie refaktury, w przypadku braku takiej konieczności (pojazd specjalistyczny), zamawiający nie 

przewiduje refaktury z tego tytułu.  

 

6. Prosimy o zmianę w ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w pkt. I ppkt. 3) – obecnie jest tam data „16 marca 2019”. 
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Odpowiedź: 

Załącznik nr 3 został opublikowany 23 października z poprawką we wspomnianym zakresie.  

 

7. W ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY prosimy o wykreślenie pkt. II ppkt. 3) – jest on niezgodny z zapisami Kodeksu 
Cywilnego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje wykreślenia pkt. II ppkt 3 IPU. W tym miejscu należy jednak wskazać, że 

intencją Zamawiającego jest to, aby w umowie w sprawie realizacji zamówienia publicznego nie 

znalazły się dodatkowe (fakultatywne) zapisy dotyczące kar umownych lub opłat za zakończenie 

umowy leasingu niż te wprost wymienione w Kodeksie cywilnym. Uwzględnienie we wzorze umowy 

Wykonawcy postanowień, które znajdują swoje „potwierdzenie” w przepisach Kodeksu cywilnego 

nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

 

8. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 08.11.2019r 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 8 listopada 2019 r. 

 

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.11.2019 r. 

Złożenie oferty w terminie do 31.10.2019 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i 

konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 8 listopada 2019 r.  

 

10. Odnośnie ust. II. W ZAKRESIE KAR UMOWNYCH, pkt 6 – czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w 

tym punkcie zapisu o treści: „ Łączna wysokość ewentualnie naliczonych kar nie może przekroczyć  

20% wartości przedmiotu dostawy”?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w.w. zapisu.  

 

11. Odnośnie ust. III. W ZAKRESIE GWARAMNCJI – zwracamy się z prośbą o ostateczne potwierdzenie 

oczekiwanych przez Zamawiającego warunków związanych gwarancją na przedmiot dostawy. 

Zawarte w aktualnym załączniku 3.3 są inne od tych umieszczonych w pierwotnej wersji ogłoszenia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że zarówno załącznik nr 1 jak i treść ogłoszenia została zmieniona w tym 
zakresie. Czas gwarancji:  min. 36 miesięcy.  

 

12. Odnośnie ust. III W ZAKRESIE GWARANCJI, pkt 4 – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ten punkt 

przyjął brzmienie: „Wykonawca lub zbywca pojazdu zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu 

leasingu w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady (pisemnie lub 
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elektronicznie) lub dłuższym - uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli w 7 dniowym terminie nie będzie 

możliwe usunięcie wady.”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w tym zakresie – załącznik nr 3 został zmieniony.  

 

13. Odnośnie ust. III. W ZAKRESIE GWARANCJI, pkt 5 — czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ten punkt 

przyjął brzmienie: „Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w okresie gwarancji w przypadku, gdy 

naprawa będzie trwała dłużej niż 14 dni roboczych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w tym zakresie – załącznik nr 3 został mieniony.  

 

14. Odnośnie ust. III. W ZAKRESIE GWARANCJI, pkt 6 — czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ten punkt 

przyjął brzmienie: „Każda naprawa gwarancyjna, trwająca dłużej niż 14 dni roboczych, a jej 

wydłużenie spowodowane jest z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Wykonawcy, powoduje 

przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy (czas trwania naprawy liczony od dnia 

następnego od dnia zgłoszenia do dnia ukończenia naprawy).”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tym zakresie.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Romanowska, zamowienia@zk-pobiedziska.pl  
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