
W odpowiedzi na pytania, skierowane do Zamawiającego w dniu 15 września 2011 r.  
odpowiadamy, co następuje: 

 
Pytanie 1:  Prosimy o potwierdzenie warunków finansowych umowy leasingu: 1 oplata leasingowa  
                     (czynsz inicjalny) – 5,00%, 48 rat miesięcznych, wykup przedmiotu leasingu 1,00%? 
Odpowiedź:  Tak. 

 
 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty kosztów rejestracji pojazdów? Jeśli  
                      tak, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ „Formularza  
                      ofertowego” poprzez dodanie dodatkowego pola: koszty rejestracji? 
Odpowiedź:   Nie. Koszty rejestracji nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

 
 

Pytanie 3:  Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany części odsetkowej raty leasingowej  
z  zastosowaniem poniŜszego mechanizmu korekty, przy czym zmiana taka nie powoduje 
konieczności zmiany harmonogramu spłat rat leasingowych stanowiących załącznik do umowy 
leasingowej – zmiana ma odniesienie jedynie do danej miesięcznej raty i znajduje ona swoje 
odzwierciedlenie na fakturze VAT dokumentującej daną płatność: 

„Podana w preliminarzu opłat leasingowych (stanowiącym załącznik do niniejszej umowy lub stanowiącym 
załącznik do Dokumentu uzupełniającego do umowy leasingu) wysokość opłat ulega zmianie zgodnie z zasadami i 
algorytmem podanymi poniŜej, przy czym przez: 
„Kwotę Korekty” rozumiana jest kwota netto, o którą następuje zmiana wysokości opłaty leasingowej 
wymagalnej w danym miesiącu (wartość dodatnia oznacza zwiększenie opłaty leasingowej, wartość ujemna 
oznacza zmniejszenie tej opłaty), 
„Aktualne ZadłuŜenie” rozumiana jest suma pozostałych do końca trwania umowy leasingu części  stałych opłat 
leasingowych (łącznie z przypadającą na dany miesiąc) i skorygowanej wartości końcowej. 
„Dni” rozumiana jest liczba dni od daty wymagalności poprzedniej opłaty leasingowej do daty wymagalności 
opłaty leasingowej zmienianej. 
„Stawkę bazową” rozumiana jest stawka WIBOR 1M  przyjęta dla kalkulacji warunków finansowych tej Umowy 
i która wynosi: ………..%. 
„Stawkę aktualną” rozumiana jest stawka Średnia z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca 
wymagalności danej opłaty leasingowej dla WIBOR 1M ; średnią wyznacza się jako średnią arytmetyczną z 
notowań, które miały miejsce we wspomnianym okresie Algorytm zmiany wysokości opłat leasingowych: Kwota 
Korekty = Aktualne ZadłuŜenie * (Stawka aktualna – Stawka bazowa)*Dni/365 
Skorygowana wartość końcowa dla niniejszej umowy wynosi w PLN …………………. 
2. Podana w preliminarzu wysokość opłaty leasingowej netto wymagalnej w danym miesiącu ulega zmianie 
zgodnie z podanym wyŜej algorytmem, jeŜeli Stawka aktualna jest róŜna od Stawki bazowej o 
……………………. pkt procent lub więcej. W przypadku zmiany wysokości opłaty leasingowej, Finansujący 
wskaŜe nową wysokość opłaty leasingowej w fakturze VAT obejmującej opłatę leasingową wymagalną w danym 
miesiącu wraz z opisem.  
3. Zmiana wysokości opłaty leasingowej dokonana zgodnie z tym paragrafem nie stanowi zmiany niniejszej 
umowy leasingu” 
Odpowiedź:  Nie wyraŜamy zgody na zmianę. 

Pytanie 4:   Ze względu na finansowania działalności spółki w formie kredytu bankowego, którego   
                      standardowym zabezpieczeniem jest cesja praw z zawartych umów leasingu prosimy  
                      o wykreślenie zapisu Rozdziału nr IV do SIWZ Projekt umowy § 8. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu. 

 
 

Pytanie 5:     Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zawarcia oddzielnych umów leasingu dla kaŜdego  pojazdu   
                      – powyŜsze znacznie ułatwi obsługę posprzedaŜową? (np. w przypadku szkody całkowitej jednego  
                    z pojazdów). 
Odpowiedź: Tak. 

 
 

Pytanie 6:       W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi  
                      na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek – (np. aneks do umowy – zmiana harmonogramu  
                      spłat, opinia o Zamawiającym itp.) lub z jego winy – np.: monity w przypadku zaległości. W  
                        przypadku samochodów cięŜarowych dodatkowo występuje koszt z tytułu podatku od środków  
                        transportu, którego wartość w przyszłych okresach nie jest znana na dzień składania oferty.  Ze  
                      względu na ich przyszły i warunkowy charakter powstania ww. kosztów nie moŜna ująć i  



                        wskazać na dzień sporządzenia oferty. Czy w związku z powyŜszym Zamawiający akceptuje  
                      fakt, iŜ w przypadku zaistnienia zdarzeń wyszczególnionych w Tabeli Opłat i Prowizji  
                      stanowiącej integralną część umowy leasingu, Wykonawca obciąŜy Zamawiającego opłatą  
                        dodatkową w wysokości wskazanej w poniŜszej Tabeli. Czy Zamawiający akceptuje fakt, iŜ,  
                      Koszty te nie zostaną ujęte w cenie oferty. 
Odpowiedź:   Nie, Zamawiający nie zgadza się na dodatkowe opłaty Tabelę opłat i Prowizji oprócz podatku  
                      od środków transportu. 

 
 

Pytanie 7:        Czy Zamawiający zamierza we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia pojazdów w trakcie  
                         trwania umowy w zakresie OC/AC ( z ryzykiem kradzieŜy) na rzecz Wykonawcy? Oraz czy  
                       Zamawiający akceptuje konieczność dokonania ubezpieczenia w akceptowalnym przez  
                       Wykonawcę zakładzie ubezpieczeń, opłacenia składki ubezpieczeniowej jednorazowo i  
                         przedkładania kopii potwierdzającej powyŜsze Wykonawcy w całym okresie trwania umowy  
                       leasingu? 
Odpowiedź:    Nie, ubezpieczenie Wykonawcy. 

 

Pytanie 8:        Czy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy poniŜsze dokumenty finansowe (pocztą elektroniczną,        
                      faxem lub poprzez zamieszczenie na stronie WWW): 

a. Rachunek z przepływów pienięŜnych za okres 2009/2010 i za bieŜący okres; 
b. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego 2009/2010 i za bieŜący okres;   

Odpowiedź:  Tak. 
 
 


