
 

 
 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ”Leasing 

operacyjny  - nadawie pojazdu mechanicznego do mycia pojazdów komunalnych”    

 Znak: MS/ZP-07 /2013 r.  – odpowiedzi na pytania.   

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w imieniu Zamawiającego odpowiadam co następuje:  

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienia od zapisu zawartego w paragrafie 4 pkt.7 w 

sprawie przedkładania Zamawiającemu nowego  harmonogramu spłat w przypadku zmiany 

wskaźnika WIBOR 1m.? 

Zamawiający odstępuje od zapisu  paragrafu 4 ust.7 umowy (skreślenie zapisu ).  

2. Proszę o zawarcie w  siwz  i projekcie umowy  zastrzeżenia  dopuszczającego  zmianę  umowy w 

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa np.  zmiany stawki podatku 

VAT?   

Zamawiający wprowadza do projektu umowy następujące zapisy: 

Paragraf 4 ust.7 przyjmuje brzmienie:  Podstawą do zmiany rat leasingowych może być 

udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

Zamawiający dodaje  ust.8 w brzmieniu: Do zmiany ceny rat leasingowych określonej w  

paragrafie 4 ust.1 umowy  z powodów określonych w ust.7 nie zachodzi  konieczność zmiany 

umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest z 

uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

Zmiana dotyczyć może jedynie  pozostałej do zapłaty kwoty zobowiązania. 

 
3. Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość  zawarcia umowy leasingu i Ogólnych Warunków Umowy 

Leasingowej  na wzorze standardowo stosowanym przez Finansującego?  

Zamawiający informuje, że w paragrafie 4 ust.4 projektu umowy zawarł zapis, że  szczegółowe warunku 

leasingu regulować będzie odrębnie zawarta umowa leasingu. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie  

umowy leasingu i Ogólnych Warunków Umowy Leasingowej  na wzorach standardowo stosowanych przez 

Finansującego. Projekt  mowy , który stanowi  integralną część siwz  jest umową o zamówienie publiczne  

i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do umowy leasingu i OWUL.  

 

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający wprowadza wymóg przedłożenia wraz z ofertą   

Ogólnych Warunków Umowy Leasingowej (  wprowadza pkt.12.3 siwz ppkt.6).    

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu złożenia oferty do celów obliczenia ceny oferty 

Wykonawcy winni zastosować wskaźnik WIBOR z dnia wszczęcia postępowania tj.: z dnia 8 marca 2013 

r. W związku z modyfikacją treści siwz Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 3.04.2013 

r. , godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.04.2013 r. o godz. 10.15.  

  

 

 

 

 



 

 

 


