
Wierzbinek, dnia 08-01-2021 r.  

 

Wykonawcy  

 

Dotyczy: ZP.3/2020 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, z opcją wykupu 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019. Poz. 1843) dalej zwaną PZP, przekazuje treść pytania z dnia 04-01-2021 r. wraz z 

odpowiedzią. 

 

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 PLN. 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. 
 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na opłaty, poza wymienionymi w SIWZ 
 

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

 
Odpowiedz: Zamawiający nie akceptuje pobierania faktur w wersji elektronicznej. 

 
3. Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy 

Zamawiający poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany 

do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu 
przez Wykonawcę – Finansującego. 
 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe opłaty, poza 

wymienionymi w SIWZ 

 
4. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M. Czy możliwe jest kalkulowanie 

ofert w oparciu o WIBOR 1M? 
 
Odpowiedz: Oferty mają być kalkulowane w oparciu o WIBOR 3M – ustalone 
zgodnie z SIWZ na dzień sporządzonej oferty tj. 11.01.2021 r. 

 
5. Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca 

następującego po odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia 

harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru Sprzętu będącego 
przedmiotem postępowania.   

 

http://www.pgkwierzbinek.pl/dostaw%C4%99-w-formie-leasingu-operacyjnego-samochodu-ci%C4%99%C5%BCarowego-z-opcj%C4%85-wykupu.html


Odpowiedz: Harmonogram spłat należy załączyć do umowy leasingowej najpóźniej 

w dniu podpisania umowy. 

 
6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający 

będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie 
trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z 

kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne 

ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający. 
 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe opłaty, poza 
wymienionymi w SIWZ 

 
7. W rozdziale XVI, pkt. 3 SIWZ Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat 

będzie następowała w terminie min. 14 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. 
 

Odpowiedz: Zamawiający nie akceptuje propozycji zapisu. Skoro faktury VAT 

emitowane są systemowo już na 21 dni przed terminem płatności raty, to 
Wykonawca jest w stanie zagwarantować, że faktury zostaną dostarczone do 

Zamawiającego w odpowiednim terminie, co pozwoli na zachowanie co najmniej 
14 – dniowego terminu (minimalny termin wymagany przez SIWZ) na płatność 

faktury od dnia jej dostarczenia. 

 
8. Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

 
Odpowiedz: Załączniki zostaną udostępnione w formie edytowalnej 

 

9. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, 
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 

ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto. 
 

Odpowiedz: Zamawiający poniesie koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi.  

 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia oświadczenia o treści zapisu rozdziału 
II, pkt. 1 IPU przez Dostawcę Sprzętu. 

 
Odpowiedz: Oświadczenie złożone musi zostać przez Wykonawcę 

 

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału II, pkt. 9 IPU o następujący 
zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy 

leasingu”. 
 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o proponowanej 
treści. 

 

12. W rozdziale III, pkt. 2 IPU (zał. nr 7) Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres 
trwania niniejszej Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa 

przedmiotu Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis 



będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że i Finansującego i dostawca będą właścicielami 

przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu. 

 
Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 
13. W rozdziale III, pkt. 3 IPU (zał. nr 7) znalazł się zapis następujący zapis: „Wykonawca nie 

może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz 

przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie”. Zwracamy się z prośbą o 
modyfikację zapisów na następujący: 

„Zamawiający wyraża zgodę na: 
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy 

Finansującego; 
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która 

będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 

 
Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 

samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami 
innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank 

udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji 

umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest 
uiszczać raty leasingowe. 

 
Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 
14. W rozdziale VI, pkt. 1 IPU (zał. nr 7) 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 następujący zapis: „Wykonawca na przedmiot 

umowy zapewnia udzielenie okresu gwarancji… (…)”. 
 

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca odpowiada za działania 

dostawcy jak za działania własne, gdyby dostawca dostarczył przedmiot umowy 
wadliwy w dniu dostawy. 

Wykonawca jest zobowiązany ponadto uzyskać gwarancję od Producenta zgodnie 
z warunkami SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 

 
15. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o ich zmniejszenie z 0,3% na 0,03%, z 10% na 5%. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 

16. Uprzejmie proszę o korektę zapisu rozdziału VII IPU (zał. nr 7), tzn. naliczenie kary za zwłokę 

a nie za opóźnienie. 

 
Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 

Prezes Zarządu 

Adrian Antoniak 


