Łódź, dnia 18.12.2018r.
Do wszystkich Wykonawców
ZP/57/2018
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę leasingu zwrotnego operacyjnego na 5
nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną
I. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego
postępowania zapytania następującej treści:
1) Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 5% na 2%.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2) Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w
sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą,
a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu mownych w stosunku do
Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3) W §10 ust. 1 Umowy Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie
następowała w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od
miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie
harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim
podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT
emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i
zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od
miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania
rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią
umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na
rachunek leasingodawcy.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zapis
w §10 ust. 1 wzoru umowy odnosi się jedynie do faktur zakupowych przedmiotu leasingu.
Kwestia płatności rat leasingowych została uregulowana w §10 w kolejnych ustępach.
4) Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de
facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów §11 ust. 2 Umowy Przesłanki
zapisów są wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w
postępowaniu.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6) Integralną częścią SIWZ jest wzór umowy. Proszę o wyrażenie zgody, by przybrał on formę
Umowy w sprawie zamówienia publicznego i miał pierwszeństwo stosowania przed Umową
leasingową i Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej standardowo stosowanymi przez
Wykonawcę (w przypadku ewentualnej sprzeczności), gdyż Wzór przedstawiony przez
Zamawiającego nie reguluje wszystkich kwestii związanych z leasingiem, niezbędnych do
prawidłowego przebiegu, obsługi umowy. Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie w
praktyce. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane w zapytaniu rozwiązanie.
7) Z uwagi na fakt iż, zapisy pkt. 3.3.5 (rozdział I SIWZ ) wykluczają się wzajemnie – równe
raty/zmienne oprocentowane - zwracamy się prośbą o udzielenie informacji jakiego
oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego - część
odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i
podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego
do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania
leasingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że w umowie zawartej w wyniku przedmiotowego
postępowania przetargowego zastosowanie będzie miało oprocentowanie zmienne wg
interpretacji przedstawionej przez Wykonawcę.
8) Prosimy o udostępnienie umowy nr ZP/18/2018, zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Dostawcą pojazdów w dniu 21.08.2018 r. w tym warunków gwarancji, serwisu, przeglądów
Przedmiotu Leasingu i obowiązków dot. utrzymania Przedmiotu Leasingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający w załączeniu przekazuje skan umowy ZP/18/2018 oraz opis
przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania przetargowego.
9) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapłacił 100 % ceny sprzedaży do Dostawcy za
Przedmioty Leasingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza że dokonał zapłaty 100 % ceny sprzedaży do
Dostawcy za Przedmioty Leasingu.
10) Czy Przedmioty Leasingu zostały zarejestrowane przez Zamawiającego? Jeżeli tak, czy
Przedmioty Leasingu zostały ubezpieczone przez Zamawiającego w zakresie OC a także ew.
AC ?
Wyjaśnienia: Przedmioty Leasingu zostały zarejestrowane przez Zamawiającego oraz
ubezpieczone w zakresie OC i AC.
11) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Finansującemu kopię
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu
rejestracji przez Finansującego Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co
najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej.
Wyjaśnienia: Zamawiający dostarczy Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z
potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji przez Finansującego
Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co najmniej na 7 dni przed
wygaśnięciem poprzedniej.

12) Prosimy o potwierdzenie, iż w polisach, jako ubezpieczony będzie wskazany Finansujący, a
jeżeli nie, że Zamawiający dokona niezwłocznie na rzecz Finansującego cesji uprawnień z
polis.
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że dokona niezwłocznie na rzecz Finansującego
cesji uprawnień z polis.
13) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
b) brak franszyzy redukcyjnej;
c) wykup amortyzacji części;
d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);
e) płatność składki jednorazowo.
Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że polisa ubezpieczeniowa obejmuje:
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
b) brak franszyzy redukcyjnej;
c) wykup amortyzacji części;
d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);
e) płatność składki w 4 ratach
14) Z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu, zgodnie z SIWZ leży po stronie
Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania
polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 100,00 PLN netto rocznie?
Wyjaśnienia: Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Zmawiającym i nie będzie on ponosił
dodatkowych opłat z tego tytułu naliczanych przez Finansującego.
15) Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej
stosowanych u Finansującego. Finansujący załącza do pytań wzór niniejszych dokumentów.
Wyjaśnienia: Zamawiający akceptuje przedstawiony wzór weksla oraz deklaracji
wekslowej.
16) Czy dopuszcza zapłatę opłaty za wykup do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada
płatność ostatniej raty?
Wyjaśnienia: Zapłata a wykup nastąpi zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu.
Zamawiający dopuszcza wykup do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność
ostatniej raty. Jednak nie stanowi do obowiązku Zamawiającego.
17) § 7 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu, Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Leasingu po zakończeniu
okresu leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ „Korzystający ma prawo kupna (
pierwszeństwo) Przedmiotu Leasingu, po upływie Podstawowego Okresu Umowy
Leasingu….”
18) § 10, ust. 3, 5, 6 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o informację, czy Zamawiający
dopuszcza udostępnianie przez Finansującego faktur na portalu dedykowanym dla
Korzystającego?

Wyjaśnienia: Faktury mają być dostarczone Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ
(wzoru umowy) elektronicznie lub listownie na adresy wskazane w wzorze umowy.
19) § 10, ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o modyfikację zapisu z:
„Finansujący ma obowiązek każdorazowo dostarczyć fakturę w terminie nie późniejszym niż
10 dni przed terminem wymagalności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego Korzystającego.”
na:
„Finansujący ma obowiązek każdorazowo dostarczyć fakturę w terminie nie późniejszym niż
10 dni przed terminem wymagalności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego Finansującego.”
Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ.
20) § 10, ust. 8 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o modyfikację zapisu z:
„Korzystający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Finansującego wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.”
na:
„Korzystający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Finansującego wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem banku finansującego
Wykonawcy.”
Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ.
21) § 11, ust 2 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o informację czy i w jaki sposób Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kar umownych?
Wyjaśnienia: Zamawiający informuje o naliczeniu kar poprzez pismo wysłane Wykonawcy
zgodnie z formą kontaktu wskazaną w umowie.
22) § 12, ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ - Prosimy o modyfikację zapisu z:
„W przypadku postawienia Finansującego w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku,
Korzystający ma prawo odstąpić od umowy.”
na:
„W przypadku postawienia Finansującego w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku na kwotę
wartości Przedmiotu Leasingu, Korzystający ma prawo odstąpić od umowy.”
Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ.
23) § 13, ust. 2, pkt. 3 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie
poprzez „zmiany podmiotowe po stronie Korzystającego”.
Wyjaśnienia: Pytanie bezpodstawne, w § 13, ust. 2, pkt. 3 załącznika nr 5 do SIWZ mowa
jest tyko o zmianach dotyczących Finansującego.
24) § 13, ust. 2, pkt. 5 załącznika nr 5 do SIWZ – Prosimy o dodanie lit. d o treści:
„Innych zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”
Wyjaśnienia: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ.
25) Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści dołączenie Umowy Leasingu stosowanej u
Finansującego, jako załącznika do umowy przedstawionej przez Zamawiającego w celu
doregulowania kwestii nieujętych w załączniku nr 5 do SIWZ, a istotnych z punktu widzenia

Finansującego. W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ bądź umowy przedstawionej przez
Finansującego z umową stosowaną u Finansującego, pierwszeństwo będą miały zapisy
SIWZ oraz załącznika nr 5 do SIWZ.
Wyjaśnienia: Zamawiający oświadcza, że umowa będzie zawarta według wzoru
załączonego do SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu. Ewentualnie Zamawiający
dopuszcza dołączenie do wzoru umowy załączonej w SIWZ, Umowy Leasingu stosowanej
u Finansującego, jednak tylko po jej uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W
przypadku sprzecznych zapisów, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy według wzoru
załączonego do SIWZ oraz SIWZ.
26) Prosimy o informację, czy w przypadku dopuszczenia Umowy Leasingu stosowanej u
Finansującego, jako załącznika do umowy przedstawionej przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wskazane w umowie leasingu za
wykonywanie czynności na wniosek lub z winy Zamawiającego, tj. m.in. koszty obsługi
mandatów oraz koszty związane z udzielaniem odpowiedzi organom administracji publicznej.
Wyjaśnienia: Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wskazane w umowie leasingu
za wykonywanie czynności na wniosek lub z winy Zamawiającego.
27) Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli
Opłat i Prowizji obowiązującej u Finansującego za dodatkowe czynności związane z obsługą
przedmiotowej umowy wykonywane przez Finansującego na wniosek Zamawiającego,
których wystąpienia w chwili podpisywania umowy Finansujący nie mógł przewidzieć.
Finansujący załącza do pytań obecnie obowiązującą Tabelę Opłat i Prowizji.
Wyjaśnienia: Zamawiający oświadcza, że umowa będzie zawarta według wzoru
załączonego do SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu. Ewentualnie Zamawiający
dopuszcza dołączenie do wzoru umowy załączonej w SIWZ, Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP)
oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego (OWULO), jednak tylko po
uprzednim zaakceptowaniu tych dokumentów przez Zamawiającego. W przypadku
sprzecznych zapisów, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy oraz SIWZ.
28) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z mandatami,
przejazdem płatnymi drogami czy parkowaniem, rejestracją czy przerejestrowaniem,
wydaniem naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych, abonamentem RTV.
Wyjaśnienia: Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z mandatami, przejazdem
płatnymi drogami czy parkowaniem, rejestracją czy przerejestrowaniem, wydaniem
naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych, abonamentem RTV.
29) Prosimy o potwierdzenie, iż opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy Leasingu.
Wyjaśnienia: Zgodnie z zapisami SIWZ ( paragraf 10 wzoru umowy) wszystkie opłaty,
Zamawiający będzie dokonywał w terminach wskazanych w harmonogramie lub innym
dokumencie, w którym będą wskazane terminy płatności i
na podstawie faktur
wystawianych przez Finansującego dostarczanych w terminie nie późniejszym niż 10 dni
przed terminem wymagalności.
30) Prosimy o informację, czy każdy z Przedmiotów Leasingu ma zostać objęty odrębną Umową
Leasingu?

Wyjaśnienia: Każdy z Przedmiotów Leasingu może zostać objęty odrębną Umową
Leasingu.
31) Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści
SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
Wyjaśnienia: Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkie
pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
32) Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność
dokonania analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Finansującego zgód
korporacyjnych na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę
terminu składania ofert na dzień 21 grudnia 2018 r.
Wyjaśnienia: Zamawiający pismem z dnia 13.12.2018r. przedłużył termin składania ofert do
dnia 28.12.2018r. do godziny 10:00.
33) Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże
Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL..
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia
obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009
poz. 1317) o zmianie tej ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21
września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia
oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
(Dz.U. z 2001 r. nr 113 poz. 1210 z późn. zm.).
Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaże
Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.
34) Prosimy o udostępnienie pełnego bilansu za 2015r.
Wyjaśnienia: Zamawiający nie udostępnia bilansu za 2015 r.
35) Czy Zamawiający udostępni uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku za
2017r.
Wyjaśnienia: Zamawiający nie udostępnia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i
podziale zysku za 2017 r.
36) Czy do sprawozdania Zamawiającego za 2017r. była wydawana opinia Biegłego? Jeśli tak, to
czy możliwe byłoby jej przesłanie?
Wyjaśnienia: Zamawiający nie udostępnia opinii biegłego.
37) Czy Zamawiający mógłby przesłać celem porównania sprawozdanie finansowe za III kw.
2017r.?

Wyjaśnienia: Zamawiający udostępnił dokumenty za rok 2017 na stronie internetowej.
Zamawiający nie będzie oddzielnie udostępniał sprawozdania finansowego za III kwartał
2017 r.
38) Z czego wynika wysoki poziom usług obcych w sprawozdaniu za III kw. 2018r. – poziom jest
wyższy niż w całym 2017r.?
Wyjaśnienia: Wysoki poziom usług obcych wynika głównie z konieczności wywozu
odpadów komunalnych
do innej instalacji, niż instalacja Zamawiającego,
zagospodarowującej odpady zmieszane komunalne. Od 01.07.2018 roku zgodnie z
przepisami ustawy o gospodarce odpadami, zagospodarowanie odpadów może
następować tylko w instalacjach RIPOK, której to instalacji Zamawiający nie posiada.
Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów zmieszanych komunalnych w instalacjach
obcych, nie była wykonywana w roku 2017.
39) Z czego wzrost poziomu należności handlowych w sprawozdaniach cząstkowych 2018r.?
Wyjaśnienia: Wzrost poziomu należności handlowych, od 01.07.2018 roku, wynika ze
zwiększonych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
40) Jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie prognozy wyniku na sprzedaży, zysku
operacyjnego i netto na koniec 2018r.?
Wyjaśnienia: Zamawiający nie udostępnia oczekiwań co do wyniku finansowego za rok
2018.
41) W związku z koniecznością uzyskania zgody na złożenie oferty wydanej przez stosowne
organy decyzyjne Wykonawcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na
złożenie ofert do dnia 16 stycznia 2019 roku.
Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pismem z dnia 13.12.2018r.
przedłużył termin składania ofert do dnia 28.12.2018r. do godziny 10:00.
42) Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Finansujący potrąci z kwoty ceny jaką ma
zapłacić do Zamawiającego część odpowiadającą wartości pierwszej raty? Chodzi o sytuację
z zał. 5 par 10 (wzór umowy), w którym termin zapłaty do Zamawiającego za fakturę może
zbiec się z terminem wymagalności pierwszej raty.
Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Finansujący potrąci z kwoty ceny
jaką ma zapłacić do Zamawiającego część odpowiadającą wartości pierwszej raty.
43) Czy Zamawiający wyraża zgodę na równoległe podpisanie umowy leasingu wraz z Ogólnymi
Warunkami Leasingu (OWL) na wzorze Finansującego z tym zastrzeżeniem, że zapisy
umowy Zamawiającego i SIWZ będą miały pierwszeństwo, a zapisy umowy Finansującego
będą regulowały sytuacje nie opisane w dokumentach Zamawiającego.
Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że umowa podpisana będzie na wzorze
Zamawiającego. Zamawiający podpisze również Ogólne Warunki Leasingu (OWL) na
wzorze Finansującego z tym zastrzeżeniem, że zapisy umowy Zamawiającego i SIWZ będą
miały pierwszeństwo.

44) Czy Zamawiający gwarantuje zachowanie ciągłości ubezpieczenia i będzie ponosił koszty
ubezpieczenia także za okres pomiędzy datą zakończenia umowy leasingu, a datą ew.
wykupu przedmiotu leasingu od Wykonawcy jako finansującego?
Wyjaśnienia: Zamawiający gwarantuje zachowanie ciągłości ubezpieczenia i będzie
ponosił koszty ubezpieczenia także za okres pomiędzy datą zakończenia umowy leasingu,
a datą ew. wykupu przedmiotu leasingu od Wykonawcy jako finansującego.
45) Prosimy o wyjaśnienie pozycji z dołączonych dokumentów finansowych:
- z czego wynika strata z działalności operacyjnej (strata ze sprzedaży) 2018
- z czego wynika strata netto 2018
- z czego wynika kwota zobowiązań 5425tys pln w pozycji zobowiązań krótkoterminowych z
tytułu podatków, ceł… 2018, 2017
- czego dotyczy kwota 4138tys pln w rezerwach na zobowiązania 2018, kwota 3422 tys. pln
w 2017
Wyjaśnienia:
-Strata na działalności operacyjnej wynika z wysokich kosztów usług obcych głównie
tytułu wywozu odpadów komunalnych do Kamieńska ( z uwagi iż byliśmy zastępczą
instalacją, a od 01.07.2017 roku można było składować odpady komunalne tylko w
instalacji o statucie Ripok-u), zwiększona dwukrotnie opłata środowiskowa w porównaniu
z rokiem 2017. W związku z powierzeniem odbioru usług z terenów zamieszkałych i
zagospodarowania selektywnej zbiórki odpadów i tym samym konieczności zachowania
parytetu 90/10 zrezygnowano z części działalności komercyjnej, stąd mniejszy przychód.
Ponadto okres przejściowy dla segregacji selektywnej zbiórki odpadów- do momentu
wygaśnięcia wcześniej podpisanych umów –segregacja wg. starych zasad-stąd mniejszy
wolumen sprzedaży.
- strata netto głównie z tytułu straty na działalności podstawowej, zwiększony poziom
odzysku oraz brak modernizacji sortowni skutkował większymi karami za brak odzysku.
- kwota zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł wynika:
Kwota zobowiązań z tytułu podatków
- podatek VAT
129652,72
-ZUS
1190682,11
-podatek dochodowy od osób fizycznych
269606,00
-opłata za korzystanie ze środowiska
3808474,88
-pfron
26188,55
Razem

5424605,26

- kwota 4138 tys. PLN wynika :
Rezerwy na zobowiązania
-rezerwa na świadczenia pracownicze
-rezerwa odszkodowanie dla pracownika QUTWORKING
-rezerwa–brak poziomu recyklingu
Razem

3862454,58
44000,00
231937,54
4138392,12

- kwota 3422 tys. PLN wynika: jest to tylko kwota rezerw na świadczenia pracownicze
długoterminowe, a poniżej wszystkie rezerwy na zobowiązania na 31.12.2017r.
- rezerwa na świadczenia pracownicze
-w tym długoterminowe
-w tym krótkoterminowe
-rezerwa odszkodowanie dla pracownika QUTWORKING
-rezerwa na likwidację materiałów
- rezerwa –brak poziomu recyklingu
Razem

3981082,08
3422026,59
559055,49
44000,00
27295,78
816337,60
4868715,46

46) Czy Zamawiający poniesie rzeczywiste koszty związane z czynnościami koniecznymi do
załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu
rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka
holowniczego itp.? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć
wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej?
Wyjaśnienia: Zamawiający poniesie rzeczywiste koszty związane z czynnościami
koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów.
47) Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?
Wyjaśnienia: Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań
technicznych.
48) 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.
Wyjaśnienia: Zamawiający oświadcza, że umowa będzie zawarta według wzoru
załączonego do SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu. Ewentualnie Zamawiający
dopuszcza dołączenie do wzoru umowy załączonej w SIWZ, Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP)
oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego (OWULO), jednak tylko po
uprzednim zaakceptowaniu tych dokumentów przez Zamawiającego. W przypadku
sprzecznych zapisów, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy oraz SIWZ.
49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie OWUL Wykonawcy do umowy leasigu
przygotowanej przez Korzystającego? Wzór umowy Zamawiającego nie reguluje wszystkich
kwestii dotyczących leasingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający oświadcza, że umowa będzie zawarta według wzoru
załączonego do SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu. Ewentualnie Zamawiający
dopuszcza dołączenie do wzoru umowy załączonej w SIWZ, Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP)
oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego (OWULO), jednak tylko po
uprzednim zaakceptowaniu tych dokumentów przez Zamawiającego. W przypadku
sprzecznych zapisów, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy oraz SIWZ.
50) Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie będzie dokonane od dnia rejestracji przedmiotu
zamówienia w Wydziale Komunikacji do momentu wykupu przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie będzie dokonane od dnia
rejestracji przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji do momentu wykupu
przedmiotu zamówienia.
51) Czy Wykonawca będzie beneficjentem polisy?
Wyjaśnienia: Zgodnie z zapisem w pkt. 3.3.9. SIWZ Wykonawca będzie wskazany w polisie
jako ubezpieczony.
52) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na to, aby umowa leasingu, poza numerem umowy
nadanym przez Zamawiającego, otrzymała również systemowy nr umowy nadany przez
Wykonawcę?
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, na to, aby umowa leasingu, poza numerem
umowy nadanym przez Zamawiającego, otrzymała również systemowy nr umowy nadany
przez Wykonawcę.

Z poważaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu.

