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Olsztyn, dnia 12.01.2021 r. 

ZESTAW 4

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania
ZP 1/12/2020) pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie
nowego, nie starszego niż z 2021 roku z systemem odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej” 

Pytanie 1: 
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.

Beneficjent Rzeczywisty – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad
klientem  poprzez  posiadane  uprawnienia,  które  wynikają  z okoliczności  prawnych  lub  faktycznych,  umożliwiające  wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są
nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im
przepisom prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta,  której  przysługuje prawo własności  więcej  niż 25% ogólnej  liczby
udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik,
lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż
25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako
zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości
co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem: – założyciela, – powiernika, – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, – beneficjenta,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub 
okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że 
taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
[ii] Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska
lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów  państw,  szefów  rządów,  ministrów,  wiceministrów,  sekretarzy  stanu,  podsekretarzy  stanu,  w  tym  Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie

podlegają  zaskarżeniu,  z  wyjątkiem  trybów  nadzwyczajnych,  w  tym  sędziów  Sądu  Najwyższego,  Trybunału  Konstytucyjnego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,



g) członków  organów  administracyjnych,  zarządczych  lub  nadzorczych  przedsiębiorstw  państwowych,  w  tym  dyrektorów
przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i  rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu  Państwa,  w których ponad
połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w
tych organizacjach,

dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich 
oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
[iii] Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby  fizyczne  będące  beneficjentami  rzeczywistymi  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości

prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne.
[iv] Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Odpowiedź:
Dane beneficjentów rzeczywistych Zamawiającego:
- Sławomir Andrysiak
- Zbigniew Michalak
Osoby te NIE SĄ i NIE BYŁY  w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane
stanowiska polityczne. NIE SĄ i NIE BYŁY  bliskimi współpracownikami PEPa lub Członkiem rodziny PEPa.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres e-mail? 
Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wniesienie opłaty wstępnej  w terminie 7  dni  od daty  podpisania  Umowy
Leasingu? 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego 
miesiąca?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 5:
Czy w przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0, Zamawiający dopuści przyjęcie wartości WIBOR = 0 do
naliczania rat leasingowych? 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 6:
Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji
po  pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej
nalepki na szybę , wpisanie haka holowniczego itp. ?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 7:
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie 8:
Prosimy o informacje czy Zamawiający dokona ubezpieczenia w zakresie OC/AC/NW przedmiotów zamówienia 
od dnia rejestracji w Wydziale Komunikacji do dnia wykupu?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 9:
Prosimy  o  wskazanie  Towarzystwa  Ubezpieczeniowego,  w  którym  zostanie  ubezpieczony  przedmiot
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający  na  dzień  dzisiejszy  nie  dokonał  wyboru  Towarzystwa  Ubezpieczeniowego  w  którym  będzie
ubezpieczał przedmiot zamówienia. 

Pytanie 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu zamówienia)?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 12:
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

Pytanie 13:
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:
Tak

Pytanie 14:
Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści  złożenie Protokołu
Odbioru podpisanego bez zastrzeżeń? 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 15:
Czy Zamawiający zaakceptuje wzór  umowy leasingu Wykonawcy  (umowa leasingu,  ogólne  warunki  leasing)
które  będą odnosiły  się  do Istotnych Postanowień Umowy.  Istotne Postanowienia Umowy przybrałyby formę
załącznika do Umowy Leasingu, natomiast  sama umowa zawierałaby zapis mówiący o  tym, że w kwestiach
spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SIWZ
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 16:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na oznaczenie  umowy leasingu  również  systemowym numerem umowy wg
ewidencji Wykonawcy?
Odpowiedź:



Tak

Pytanie 17:
Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco?
Odpowiedź:
Tak




