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                                                            Do wszystkich Oferentów 

         
Dot. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ – zamówienie nr ZP-03-2020 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

Zarząd MZU Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:  

  

Pytanie 1.   

Czy zamawiający zgadza się, aby wzór umowy leasingu stanowiący zał. nr 6 do SIWZ był traktowany przez 

strony jako aneks do standardowej umowy leasingu jaką posługuje się Wykonawca (w tym ogólnymi warunkami 

leasingu, które regulują typowe sytuacje dotyczące umów leasingu jakie zawiera wykonawca), przy czym w 

treści aneksu znalazłby się zapis, że w przypadku ewentualnej sprzeczności zapisów standardowej umowy 

leasing do treści takiego aneksu, treścią rozstrzygającą będą stanowić zapisy aneksu i SIWZ oraz przepisy 

ustawy o zamówieniach publicznych i w tym samym zakresie zapisy standardowej umowy leasingu jaką 

posługuje się wykonawca nie wiązałyby Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia standardowej umowy leasingu w zakresie finansowania 

przedmiotu przy czym zapisy niezgodne z SIWZ oraz PZP nie będą miały zastosowania. 

Pytanie 2.   

W związku z okresem urlopowym,  jak też potrzebnym czasem na uzyskanie odpowiednich zgód i 

przygotowaniem oferty, zwracamy się z prośbą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24-07-2020r. 

Powyższa zgoda zamawiającego nie wpłynie na termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24-07-2020r. 

Pytanie 3.   

Czy zamawiający może określić precyzyjnie i jednoznacznie czy oferta ma być przygotowana w oparciu o 

zmienną stopę bazową (WIBOR) czy stałą stopę? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje stałych rat leasingowych. 

Pytanie 4.   

Prosimy o podanie danych beneficjentów rzeczywistych[i] Zamawiającego oraz o informację, czy są oni lub w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP)[ii], 

bliskimi współpracownikami PEPa[iii] lub członkiem rodziny PEPa[iv]. Zamawiający ma świadomość 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 

12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Odpowiedź:  

http://www.mzu.skawina.com.pl/


Dane beneficjentów rzeczywistych  Spółki: 

1. Norbert Andrzej Rzepisko, PESEL: 69111011394 

2. Andrzej Maksymiuk, PESEL: 56020414899  

W/w beneficjenci w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP_ bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa.  

Dane Beneficjentów rzeczywistych można znaleźć w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych 

na stronie www. https://crbr.podatki.gov.pl/ 

Pytanie 5.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres e-mail? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na e-Fakturę.  

Pytanie 6.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego 

miesiąca? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności przypadający na 12 dzień każdego miesiąca z zastrzeżeniem że 

jest to dzień roboczy.  

Pytanie 7.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku każdego miesiąca, 

począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie rat leasingowych na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca.  

Pytanie 8.   

Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od 

momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane 

w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?  Wysokość kosztów jest uzależniona od daty odbioru 

przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich 

wysokości w ofercie. 

Odpowiedź:  

Każdy składnik kosztowy będzie traktowany jako element oferty. Zamawiający przyjmie warunki wybierając 

ofertę.  

Pytanie 9.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu 

bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową? 

Odpowiedź:  

Tak, przy zachowaniu przepisów RODO.  

Pytanie 10.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i 

Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można 

przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest 

publikowana na stronie internetowej Wykonawcy. 

Odpowiedź:  



Każdy składnik kosztowy będzie traktowany jako element oferty. Zamawiający przyjmie warunki wybierając 

ofertę.  

Pytanie 11.  

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na stałej stopie procentowej, czy z uwzględnieniem zmiennej stopy 

WIBOR 1 M? W przypadku wyboru zmiennej stopy - czy w sytuacji spadku WIBOR poniżej poziomu 0, 

Zamawiający dopuści przyjęcie wartości WIBOR = 0 do naliczania rat leasingowych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje stałych rat leasingowych. 

Pytanie 12.  

Prosimy o wskazanie konkretnej wartości wykupu, jakiej Zamawiający oczekuje do uwzględnienia w ofercie 

przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostaje przy zapisach w SIWZ - Opłata wstępna w wysokości nie większej niż      75000,00 zł 

netto, płatna do 7 dni od zawarcia umowy. 

Pytanie 13.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywa koszt rejestracji pojazdu oraz podatku od środków 

transportu na podstawie refaktury w postaci kosztów rzeczywistych oraz że nie należy uwzględniać tych kosztów 

w ofercie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza że pokryje koszty rejestracji pojazdu oraz podatku od środków transportu na podstawie 

refaktury oraz że nie należy ich uwzględniać w ofercie.  

Pytanie 15.  

Czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie? 

Odpowiedź:  

Każdy składnik kosztowy będzie traktowany jako element oferty. Zamawiający przyjmie warunki wybierając 

ofertę.  

Pytanie 16. 

Jednocześnie ze względu na konieczność analizy zdolności kredytowej Zamawiającego oraz wymóg uzyskania 

zgód i decyzji korporacyjnych wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do 24.07.2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24-07-2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 
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