
 

 

 

 

Warszawa, dnia 15.09.2021 r. 

                                                                                                    

…………………………………. 

                                                         Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostarczenie systemu wjazdów/wyjazdów na 

terenie PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie wraz z systemem poboru opłat w 

formie leasingu operacyjnego - (znak sprawy BZP.26.1.6.2021) 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 

stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 

160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności 

związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie 

ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia 

Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co 

gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na taką opłatę. 

Pytanie nr 2. 
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego 

portalu klienta 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 

klienta 

Pytanie nr 3: 
Proszę 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 

 



 

 

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił iż płatność ma następować w 59 ratach leasingowych o równej 

wartości. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości rat leasingowych w okresie 

trwania umowy. Zarówno wartość wszystkich rat leasingowych jak i wartość całej umowy 

winna być stała (niezmienna). 

Pytanie nr 4. 

Uprzejmie proszę o korektę formularza oferty - opłata wstępna nie jest ratą, jest dodatkową 

opłatą. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na korektę formularza oferty. Rata jest to określenie 

zastosowane przez Zamawiającego i w całej dokumentacji postępowania znajduje się 

wyjaśnienie, że jest to „wpłata początkowa stanowiąca 5% ceny ofertowej urządzeń”. 

 

Pytanie nr 5. 

Uprzejmie proszę o informacje czy przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie Sprzętu 

na cały okres trwania Umowy leasingu. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia (postępowania) jest dostarczenie systemu wjazdów/wyjazdów na 

terenie PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie wraz z systemem poboru opłat w 

formie leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z opcją wykupu. Zasady ubezpieczania 

sprzętu są określone w "Projektowanych postanowieniach umowy" i tylko w takim zakresie 

postępowanie dotyczy ubezpieczenia (przyszłych zasad ubezpieczania sprzętu). 

 

Pytanie nr 6. 

W pkt. 15 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za 

wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji 

wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę 

wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego 

prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7. 

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 0,25% na 0,025%, z 5% na 2%. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary z 0,1% na 0,01%,  z 0,25% na 0,025% 

oraz z 5% na 2%.  

 

 



 

 

 

 

 

Pytanie nr 8. 

Uprzejmie proszę o zmniejszenie wysokości limitu kar. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zgodnie z art. 436 pkt 3 p.z.p. 

umowa powinna określać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony. Z formalnoprawnego punktu widzenia nawet limit kar umownych 

wielokrotnie wyższy niż kwota wynagrodzenia będzie zgodny z ustawą p.z.p. W ocenie 

Zamawiającego zachowanie limitu kar umownych w tej wysokości jest pewnego rodzaju 

minimum ryzyka represji, za nienależyte wykonanie umowy. Biorąc pod uwagę wysokość 

kar umownych (0,1%, 0,25% i najwyższa 5%) limit 50% wartości wynagrodzenia będzie 

miał zastosowanie w przypadku ewidentnie rażącego naruszenia umowy. Jednocześnie 

obniżanie limitu kar umownych zmierzałoby do zatracenia sensu kar jako możliwych 

represji. 

 

Pytanie nr 9. 

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. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy. Zastrzeżone kary umowne nie są w żaden 

sposób rażące ani wygórowane. Przewidziane represje dotyczą wyłącznie trzech 

najistotniejszych kwestii z punktu widzenia Zamawiającego. Jednocześnie świadczenie 

Zamawiającego (Ogrodu) wynikające z przyszłej umowy to co do zasady świadczenia 

pieniężne (obowiązek płatności za faktury). Kary umowne można zastrzec wyłącznie dla 

świadczeń o charakterze niepieniężnym (art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego), a w przypadku 

uchybień obowiązkom pieniężnym (np. opóźnień w zapłacie za faktury) przysługuje 

roszczenie o odsetki. Co więcej w świetle obecnego orzecznictwa niedopuszczalne jest 

zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania 

zobowiązania o charakterze pieniężnym /vide. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 

2019 r. (sygn. akt: III CZP 3/19)/. 

Pytanie nr 10. 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku niezaakceptowania oferty ubezpieczeniowej 

Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi 

rok rocznie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku niezaakceptowania oferty ubezpieczeniowej 

Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi 

rok rocznie z zaznaczeniem, iż koszt administrowania nie przekroczy kwoty 200 zł rocznie 

 



 

 

 
 
 
 
Pytanie nr 11. 
Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów pkt. 37 o następujący zapis: „Finansujący 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje prośbę Wykonawcy i dokonuje stosownych zmian w 

Projektowanych Postanowieniach umowy. 

Pytanie nr 12. 

Z uwagi na trudności w procesowaniu transakcji (wymóg zawarcia Umowy konsorcjum z 

dostawcą, uzyskanie zgód korporacyjnych poszczególnych departamentów) zwracamy się 

o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.09.21 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.09.2021 r. 

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ 

w następującym zakresie: 

 

1. W zakresie rozdziału XVI ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.10.2021 r., przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.10.2021 r., przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert 

 

2. W zakresie rozdziału XVII ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ: 
http://www.soldea.pl/epz/epz/  

 
  nie później niż do dnia 17/09/2021 do godz. 11:00 

  Uwaga: 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę 

EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem 

serwera platformy EPZ. 

http://www.soldea.pl/epz/epz/


 

 

 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy EPZ: 
http://www.soldea.pl/epz/epz/  

 
 nie później niż do dnia 21/09/2021 do godz. 11:00 

  Uwaga: 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na platformę 

EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem 

serwera platformy EPZ. 

3. W zakresie rozdziału XVIII ust. 1 SWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: 

http://www.soldea.pl/epz/epz/ i rozpocznie się w dniu 17/09/2021 o godz. 

12:00, po pobraniu udostępnionych przez platformę EPZ plików złożonych przez 

Wykonawców. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy EPZ: 

http://www.soldea.pl/epz/epz/ i rozpocznie się w dniu 21/09/2021 o godz. 

12:00, po pobraniu udostępnionych przez platformę EPZ plików złożonych przez 

Wykonawców. 

4. W zakresie załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy: 
 
Ustępy nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 34, 35, 36 numeruje się 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42 

 
5. W zakresie załącznika nr 5 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy 

Po ust. 42 dodaje się ust. 43 o treści: 

Finansujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 

4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych 

 
  

    Podpisał 

     Z-ca dyrektora ds.      

 administracyjno-technicznych                                                     

        (-)Piotr Zakrzewski 

http://www.soldea.pl/epz/epz/
http://www.soldea.pl/epz/epz/i
http://www.soldea.pl/epz/epz/i

