
 

 

Dotyczy: postępowanie o zamówienie publiczne Znak: SK/ZP-16/2013 na dostawę dwóch 

samochodów ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego –  pytania w sprawie 

wyjaśnienia treści siwz . 

 

W dniu 25 czerwca 2013 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.  

W imieniu Zamawiającego przesyłam Państwu odpowiedzi na zadane pytania.  

1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie dwóch odrębnych umów na każdy z 

samochodów ciężarowych stanowiących przedmiot zamówienia?  

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dwóch odrębnych umów ( na każdy 

samochód oddzielnej umowy).   

2. Z uwagi na fakt, że Wykonawca / Finansujący nie jest w stanie przewidzieć w 

momencie przygotowania oferty wszystkich kosztów, np. opłat / kosztów 

wynikających z przepisów prawa lub nieprzestrzegania postanowień umowy 

leasingowej (np. nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych – monity, 

odsetki za zwłokę) lub też opłat za działania podjęte na wniosek Zamawiającego 

podczas trwania umowy leasingowej np. zmiana harmonogramu, wydanie opinii o 

kliencie etc, proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza tego rodzaju koszty, 

które nie zostaną uwzględnione w cenie ofertowej?  

W paragrafie 9 ust.2 projektu umowy Zamawiający przewidział warunki jej zmiany. W 

przypadku nie przestrzegania przez Zamawiającego postanowień umowy Wykonawcy 

przysługują środki ochrony prawnej , o których mowa w art.481 Kodeksu Cywilnego do 

którego odsyłają zapisy zawarte w paragrafie 10 projektu umowy.  

3. Czy Zamawiający zgodzi się na ubezpieczenie przedmiotu leasingu na koszt 

Wykonawcy i wliczenie kosztu ubezpieczenia do raty leasingowej, co zostanie 

uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej lub refakturowanie kosztów ubezpieczenia 

na Zamawiającego z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT?. Kwestia 

ubezpieczenia powinna zostać wyjaśniona przed wysłaniem oferty, ponieważ 

determinuje to możliwość przystąpienia do przetargu. 

Nie. W siwz pkt.10 ppkt.4) - Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł zapis, że 

koszt ubezpieczenia samochodów nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

podtrzymuje zawarty w siwz zapis.   

 

Zestaw pytań nr 2  z dnia 26.06.2013  

1. Ile miesięcznych równych rat leasingowych ma obejmować umowa leasingu? Czy ma 

to być:  czynsz inicjalny  + 30 miesięcznych równych rat leasingowych + Wykup po 

30 dniach od daty zapłaty ostatniej raty leasingowej ? 

 

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu  ma obejmować  czynsz inicjalny  + 30 

miesięcznych równych rat leasingowych + Wykup po 30 dniach od daty zapłaty ostatniej raty 

leasingowej ? 



2. Zgodnie z par. 4 pkt. 4 umowy załączonej do SIWZ Zamawiający zakłada podpisanie 

odrębnej umowy leasingu. Prosimy o potwierdzenie, iż umowa zostanie podpisana 

zgodnie ze wzorem stosowanym przez Wykonawcę i przedstawionym wraz z ofertą 

zgodnie z par 13.2. SIWZ pkt.  

 

Umowa leasingu zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stosowanym u Wykonawcy  

i zgodnie z projektem przedstawionym przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

 

3.  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie ponosił wszelkie koszty 

eksploatacyjne  związane z użytkowaniem przedmiotów leasingu. 

 

Tak, Zamawiający będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne  związane z użytkowaniem 

przedmiotów leasingu. 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na swój 

koszt na rzecz Wykonawcy w całym okresie trwania umowy leasingu w zakresie AC, 

OC, NW w pełnym wymiarze  tj. bez udziału własnego, franszyzy integralnej i innych 

rodzajów potrąceń w ramach polisy własnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym i na 

warunkach zaakceptowanych przez Wykonawcę lub w ramach polisy pakietowej  

wynegocjowanej przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczy przedmiot leasingu na swój koszt na rzecz 

Wykonawcy w całym okresie trwania umowy leasingu w zakresie AC, OC, NW w pełnym 

wymiarze  tj. bez udziału własnego, franszyzy integralnej i innych rodzajów potrąceń w 

ramach polisy własnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym i na warunkach zaakceptowanych 

przez Wykonawcę lub w ramach polisy pakietowej  wynegocjowanej przez Wykonawcę. 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w całym okresie trwania umowy leasingu 

poniesie koszt podatku od środków transportu zapłaconego przez Wykonawcę w 

związku z zakupem przedmiotów leasingu (koszt będzie refakturowany na 

Zamawiającego w wysokości rzeczywiście płaconego podatku przez Wykonawcę). 

 

Zamawiający potwierdza, Zamawiający w całym okresie trwania umowy leasingu poniesie 

koszt podatku od środków transportu zapłaconego przez Wykonawcę w związku z zakupem 

przedmiotów leasingu. 

6. Prosimy o udzielenie następujących informacji: 

- Jakie zobowiązania kredytowe (w rozbiciu na kredyt obrotowy,  kredyt 

inwestycyjny, gwarancje) posiada Zamawiający. Prosimy o uwzględnienie 

następujących informacji: wysokość zobowiązania, waluta, wysokość aktualnego 

zadłużenia, okres kredytowania, obciążenia miesięczne w PLN. 

 

W załączeniu – Informacja Kredyty i pożyczki 

 

- Jakie zobowiązania leasingowe posiada Zamawiający z podaniem następujących 

danych: nazwa firmy leasingowej, czy leasing ujęty jest w bilansie, wysokość 

aktualnego zadłużenia w walucie, okres leasingu, obciążenia miesięczne w PLN. 



 

W załączeniu – Tabela umowy leasingowe  

 

- Czy Zamawiający jest poręczycielem/gwarantem kredytów lub umów leasingowych. 

Prosimy o uwzględnienie informacji: nazwa dłużnika, rodzaj zobowiązania, nazwa 

banku/firmy leasingowej, wysokość aktualnego zadłużenia, okres kredytowania, 

obciążania miesięczne w PLN. 

 

Zamawiający nie  jest poręczycielem/gwarantem kredytów i  umów leasingowych. 

 

- Czy na Zamawiającym ciążą zaległości podatkowe i z tytułu ZUS? 

 

Na Zamawiającym nie ciążą żadne zaległości podatkowe w tym  również z  tytułu ZUS. 

 

 

 


