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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. zapytania ofertowego na dostawę pn.: 
Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC 

do 3,5t (SISK Z.2.2021). 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. Dz. U. z 20 l 9r. poz. 1843 
z póżn. zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 
postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 
stanowiła oparta o jednq, rocznq, ryczałtowq opłatę tabela opiat i prowizji w wysokości: 160 zl 
netto. Oplata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych 
z posprzedażowq obsługą Urnowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m. in. za: cesję 
umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu 
Klienta. Tabela oplat jest częsciq OWUL - co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cafy 
okres trwania Umowy. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 17 SWZ, Zamawiający dopuszcza zryczałtowaną opłatę zgodnie z tabelą 
opłat do kwoty I I 00,00 złotych netto w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca może oprócz 
opłaty I I 00,00 złotych obciążyć Zamawiającego opłatą do 400,00 złotych brutto za udzielenie 
ubezpieczenia (Rozdział V pkt 15 SWZ) oraz do 700,00 złotych brutto z tytułu zarejestrowania pojazdu. 
Opłaty te mają wynikać z zwyczajowo stosowanej tabeli opłat. 

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na obciążenie Zamawiającego w zryczałtowanej 
rocznej kwocie w wysokości 160,00 złotych netto a wyraża zgodę na obciążenie w wysokości 1.100,00 
złotych netto za cały okres obowiązywania umowy. 

Zgodnie z rozdziałem X pkt 3 SWZ Wykonawca może wprowadzić dodatkowe opłaty wyłącznie za 
wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też, jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z 
płatnościami. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie 
powstaną, jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Wobec powyższego opłata taka nie 
może obejmować kosztu obsługi mandatu lub innych kosztów które by nie powstały w 
przypadku, gdyby umowa była należycie wykonywana. Opłata taka nie powstanie jeżeli będzie 
mieściła się w kwocie 1100,00 złotych netto. 
Pytanie 2 

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 
klienta. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzywanie faktur w drodze elektronicznej. 

Pytanie 3 



Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR JM Czy możliwe jest kalkulowanie ofert 
w oparciu o WIBOR 1 M? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w oparciu o WIBOR IM. 

Pytanie 4 

W pkt. 3 Formularzu oferty 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 następujqcy zapis: ,,Na oferowany pojazd zapewniamy udzielenie gwarancji ... ( .. .) ". 

Odpowiedź 4 
Zamawiający uwzględnia wniosek i dokonuje zmiany w Formularzu 1 jak w załączeniu. 

Wykonawca przedłoży oświadczenie gwaranta przed zawarciem umowy. 

Pytanie 5 

Wykonawca/Finansuj ący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz 
z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwiq 
przeprowadzenie takich czynności: - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 
2020 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F0J za IV kwartał 2020. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający udostępnił do potrzeb prowadzonego postępowania informację finansowe najbardziej 
aktualne zakończone tj. Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2020 roku (30.09.2020), Bilans za III 
kwartał 2020 roku (30.09.2020). 
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Załącznik 1 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t (SISK Z.2.2021) 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice 

FORMULARZ OFERTY 

WERSJA PO INFORMACJI ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Formularz oferty składa się z Załącznika 1 oraz 1 a 

Ja/my* niżej podpisani: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres 

Kraj 

REGON 

Nip 

Tel 

Adres skrzynki ePUAP 

Adres e-mail 

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t 
SISK.Z.2.2021 

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 

1. Przedmiotem oferty jest pojazd marki model . 

w zakresie określonym 

2. Wartość oferty wynosi zł netto+ % VAT, razem brutto: 

.................................................................................................... zł, słownie brutto 

.................................................................................................................. złotych, 

w tym: 

a) wplata własna Zamawiającego: - złotych brutto, 



b) 

c) 

d) 

raty leasingowe łącznie (59 miesięcy) 

wartość wykupu (10%) 

inne dodatkowe opłaty (z ich wskazaniem) 

- złotych brutto, 

- złotych brutto, 

_ złotych brutto, 

w tym: 

opłata za wydanie zgody/zgód na zawarcie ubezpieczenia złotych brutto 

opłata za zarejestrowanie pojazdu) złotych brutto. 

zryczałtowana oplata zgodnie z tabelą opłat i prowizji. złotych brutto. 

(kalkulacje należy przygotować w oparciu o stawkę WIBOR 3M na dzień 31.01.2021 r.) 

Warunki płatności rat leasingowych: raty leasingu będą płatne zgodnie z przedłożonym harmonogramem 
stanowiącym integralną cześć oferty - przykładowy wzór - załącznik 1a. 

3. Na oferowany pojazd udzielamy gwarancji miesięcy. 

Na oferowany zapewniamy udzielenie gwarancji. miesięcy przez dostawcę lub producenta 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

4. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z 
przepisami podatku od towarów i usług ** 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**. 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na wpisanie 
VAT należy wpisać 11odwrócone obciążenie". W załączeniu informacja zawierająca wskazanie nazwy 
(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 
obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie 
wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT 
jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie**. 

**Niepotrzebne skreślić. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie 
warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
wskazanego w rozdziale XVIII SWZ w części I informacja dla wykonawców 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a. 

b. 

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy* 

*UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu, Wykonawca 
musi podać nazwę podwykonawcy. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części Ili 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

1 O. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. 



11. Oświadczamy, że zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania materiały i sprzęt będą posiadały 
właściwości użytkowe wymagane przy tego typu sprzęcie, a także będą posiadały ważne atesty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, które na każde żądanie Zamawiającego 
zostaną niezwłocznie dostarczone. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) 

2) 

3) 

podpis 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami 
)potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

* niepotrzebne skreślić 

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa 
oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 


