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Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabryczne nowego ciągnika rolniczego wraz                                       
z wyposażeniem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o.                            
w Świątkach 

 

W imieniu Zamawiającego, poniżej odpowiadam na zapytania Wykonawcy przesłane dnia 
29.03.2019 r. 

 

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: 150 
zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 
4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 
zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych). 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. Kilka opłat pozostaje dalej 
poza opłatą ryczałtową – związane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa) i niewywiązywaniem 
się Klienta z Umowy leasingu (płatności). Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy 
Zamawiającego i nie powstaną jeżeli Umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się 
zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji Umowy 
przez klienta, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały 
okres trwania Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną częścią umowy leasingu była tabela opłat 
i prowizji obowiązująca u leasingodawcy. 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału IV, pkt. c) SIWZ o następujący 
zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy 
leasingu”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę 

 3.    W rozdziale IV, pkt. 3j) SIWZ 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 zapewnia udzielenie… (…)”. 

        Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową modyfikację zapisu. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż przedmiotowy zapis o udzieleniu gwarancji należy zawrzeć w 
Formularzu Ofertowym. 

4. Zwracamy się uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu rozdziału IV, pkt. 4d) SIWZ na następujący: 
„oprocentowanie leasingu będzie zmienne w całym okresie leasingu – wysokość rat leasingowych 
będzie ustalana za każdy okres rozliczeniowy na podstawie stawki WIBOR 1 M średni z miesiąca 
poprzedzającego wystawienie faktury”. 

        Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową modyfikację zapisu. 

5.     Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być 
doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, 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.  



        Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający poniesie koszty rejestracji pojazdu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie zapisy zawarł m.in. we wzorze Formularza 
Oferty. 

6.     Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 
corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie 
trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, 
która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi 
korzystający. 

        Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający poniesie koszty podatku od środków 
transportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie zapisy zawarł m.in. we wzorze 
Formularza Oferty. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zmianie nie ulega ogłoszenie. Niniejsze odpowiedzi stanowią 
równocześnie modyfikację zapisów SIWZ, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Stanisław Miszczak 

 


