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 Lądek-Zdrój, dnia 06.10.2022 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Symbol postępowania: ZP.DWIK.50.2022  

 

Postępowanie dotyczące zadania pn.:  „Leasing operacyjny na dostawę fabrycznie 

nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu”. 
 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja zostanie udzielona przez Sprzedawcę/Producenta 

koparko-ładowarki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje, aby gwarancja została udzielona przez 

Sprzedawcę/Producenta koparko-ładowarki.  

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru 

Przedmiotu Zamówienia? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw. 

koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od 

momentu odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane są 

proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż wysokość 

kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym 

miesiącu, Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu 

Zamówienia. Zmianie ulega zapis rozdziału 3, pkt. 1.3 d SWZ 

 

Było: Raty leasingowe: 59 równych miesięcznych rat leasingowych. Pierwsza rata 

leasingowa zostanie opłacona w kolejnym miesiącu po dostawie przedmiotu 

leasingu (zamówienia) potwierdzonej protokołem odbioru. 

Jest: Raty leasingowe: 59 równych miesięcznych rat leasingowych. Pierwsza rata 

leasingowa zostanie opłacona w miesiącu odbioru przedmiotu leasingu 

(zamówienia) potwierdzonym protokołem. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu Leasingu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zobowiązuje się do wykupu przedmiotu Leasingu. 
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Pytanie 4: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupy stosowany u 

Finansującego, tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu Przedmiotu Lea-

singu po upływie okresu leasingu za wartość końcową oraz zapłatę opłaty za wykup do ostat-

niego dnia miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty? Po zakończeniu okresu leasingu 

i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy Zamawiający niezwłocznie otrzyma 

oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej w umowie leasingu, będące jednoznacznym z zawar-

ciem umowy sprzedaży. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego standardowego procesu wykupy 

stosowanego u Finansującego, przez wzgląd na konieczność zapłaty opłaty za wy-

kup do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty. 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na złożenie w Umowie Leasingu nieodwo-

łalnej oferty zakupu Przedmiotu Leasingu po upływie okresu leasingu za wartość 

opłaty końcowej określonej w rozdz. 3 pkt 1.3 e) SWZ, lecz preferuje płatność opłaty 

za wykup w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpi płatność ostatniej 

raty. 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga skalkulowania oferty w oparciu o oprocen-

towanie zmienne, tj. oparte o stawkę WIBOR1M. Informujemy przy tym, iż oferta skalkulo-

wana w oparciu o stawkę WIBOR1M nie może być stała przez cały okres trwania umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga skalkulowania oferty w oparciu o oprocentowanie stałe. 
 

Pytanie 6: 

Prosimy o dopuszczenie pobierania faktur oraz zaktualizowanego harmonogramu z dedyko-

wanego Portalu Klienta (korzystanie z Portalu jest dla Zamawiającego bezpłatne). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pobieranie faktur oraz zaktualizowanego harmonogramu z 

dedykowanego Portalu Klienta. 
 

Pytanie 7: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający ubezpieczy Przedmiot we własnym zakresie czy za 

pośrednictwem Finansującego? W przypadku: 

a. Ubezpieczenia we własnym zakresie prosimy o: 

i. potwierdzenie, iż przedmiot zostanie ubezpieczony w zakresie allrisk 

ii. z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu, zgodnie z SWZ 

leży po stronie Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający 

pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysoko-

ści 200,00 PLN netto rocznie? 

iii. potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 

• brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 

• franszyza redukcyjna nie przekroczy 500 PLN; 

• brak franszyzy integralnej; 

• wykup amortyzacji części; 

• likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podsta-

wie faktur); 

• płatność składki jednorazowo; 

• suma ubezpieczenia przez cały okres leasingu będzie odpowia-

dała wartość fakturowej przedmiotu. 

b. Ubezpieczenia za pośrednictwem Finansującego prosimy o: 

i. potwierdzenie, iż przedmiot zostanie ubezpieczony w zakresie allrisk, 

ii. potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci poniesiony koszt ubezpieczenia, 
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iii. informację, czy Zamawiający opłaci składkę raz do roku, czy w ratach i 

jeśli w ratach to w ilu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż będzie dokonywał ubezpieczenia tylko z Finansującym. 

Potwierdzamy również, iż przedmiot zostanie ubezpieczony w zakresie allrisk a 

składki opłacane będą raz do roku na podstawie odrębnej polisy. 
 
 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Finansujący. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Finan-

sujący. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Wy-

kazu Usług Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych dostępny jest 

na stronie Internetowej Finansującego) obowiązującego u Finansującego oraz opłaty admini-

stracyjne zawarte w Umowie Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmio-

towej umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy Zamawia-

jące-go? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 11: 

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pro-

simy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wyko-

nawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa 

urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w za-kresie Imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatel-

stwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia i 

nazwiska. 

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-

niu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papro-

wej bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załącz-

niku do niniejszych pytań? 
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Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż załącznik zawiera dane podmiotu zadającego pytania, pro-

simy o jego niepublikowanie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 13: 

Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy w treści dokumentacji przetargo-

wej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w 

imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym 

postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez doręcze-

nie im załączonego dokumentu: 

• o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy, 

• o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich 

dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie, 

• o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane, 

• o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez 

Wykonawcę. 

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia 

przekazania ww. informacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 14: 

Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie Sprzętu przez Wykonawcę?? W 

takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty na cały okres trwania Umowy 

leasingu.  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 

 

 

Pytanie 15: 

Z uwagi na krótki termin składania ofert zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość 

złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (zaszyfrowanej) na adres e-mail 

Zamawiającego. Hasło od odszyfrowania zostanie wysłane po upływie terminu na składanie 

ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej.  
Oferta złożona w formie elektronicznej powinna zostać opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby upoważnionej. Podpis 

może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie 

właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. Hasło do odszyfrowania należy wysłać Zamawiającemu po upływie 

terminu składania ofert, a jednocześnie przed terminem otwarcia ofert. 

Adres mailowy do złożenia oferty:sekretariat@lukladek.pl 

 


