
 

 
 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
zgniatarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, Znak: AB/ZP-21/09 – wyjaśnienia do 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Dnia 01/12/2009 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (siwz). W imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co następuje: 
Odpowiedź  pyt.1: W §4 ust3 projektu umowy, który stanowi rozdział III siwz jest:  
„ Zamawiający dokona zapłaty czynszu inicjalnego w wysokości  5% wartości przedmiotu 
umowy, o którym  mowa w ust.2 wynoszącego .. zł /netto + .. % VAT, słownie: . zł/netto + VAT , 
w dniu zawarcia niniejszej umowy”. 
Wyjaśniam, że termin płatności czynszu inicjalnego wyznacza Wykonawca (deklaracja w zał.1). 
Termin ten zostanie przeniesiony do umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę . Zatem §4 ust3 projektu umowy przybiera brzmienie: 
Zamawiający dokona zapłaty czynszu inicjalnego w wysokości  5% wartości przedmiotu umowy, 
o którym mowa w ust.2 wynoszącego  .. zł /netto + .. % VAT, słownie: ............. zł/netto + VAT, 
po zawarciu niniejszej umowy. Zamawiający dokona zapłaty należnej Wykonawcy kwoty czynszu 
inicjalnego w terminie ……….. dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury VAT  w formie 
przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 
Załączniku nr 1 wprowadzono zapis  „ po zawarciu umowy o zamówienie publiczne z wybranym 
w drodze postępowania Wykonawcą w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy” 
zamiast „w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne z wybranym w drodze postępowania 
Wykonawcą w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy” (zmieniony zał.1 i projekt 
umowy jest do pobrania na stronie www.mpo.torun.pl /zakładka zamówienia publiczne, 
postępowanie Zgniatarka).  
 
Odpowiedź  pyt.2: Przychylamy się do prośby Wykonawcy o wprowadzenie do wzoru umowy 
zobowiązań Zamawiającego. Zapis wprowadzono do projektu umowy - §5 ust. 2 Zobowiązania 
stron. Zapis przybiera brzmienie: 



 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) przygotowania fundamentów pod przedmiot umowy tj.: odpowiednio wytrzymałej  

posadzki z odwodnieniem wokół prasy belującej, o której mowa w §2, 
2) zapewnienia działającego transportera ładującego przedmiot umowy, 
3) oddelegowania do dyspozycji Wykonawcy 2 mechaników, 1 elektryka i 2 operatorów 

Zamawiającego w celu ich  przeszkolenia w zakresie obsługi codziennej i konserwacji 
przedmiotu umowy, 

4) zapewnienia wystarczającej ilości surowców w celu przeprowadzenia testów 
funkcjonalnych przedmiotu zamówienia oraz dla celów szkoleniowych.   

 
Odpowiedź  pyt.3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §4 pkt5  w kwestii zastosowania 
stawki WIBOR 1M z dnia przygotowania oferty.  
Zamawiający podtrzymuje zapis§4 pkt5 projektu umowy i wprowadza datę:  
§4 pkt5 ma brzmienie „Strony ustaliły, że kalkulacja rat leasingowych jest obliczona przez Wykonawcę 
przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR1M z dnia ……. . „  
Ma być : Strony ustaliły, że kalkulacja rat leasingowych jest obliczona przez Wykonawcę przy 
zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR1M z dnia 2009/11/02, 
tak jak to zapisano w załączniku nr 1 do siwz „Zmiana w stosunku do WIBOR 1M z dnia wszczęcia 
postępowania. Termin wszczęcia postępowania – 2009/11/02.  

 
Odpowiedź  pyt.4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §4 pkt6 z uwagi na fakt, że umowy 
w sprawie zamówienia publicznego i zmiany do nich wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności - §9 ust.1 projektu umowy. 
 
Odpowiedź  pyt.5: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 pkt3, po wprowadzeniu zmiany 
do projektu jest to §5 pkt4.  Wykonawca może zawrzeć w zał. nr1 warunki wykupu z uwagi na fakt, że 
mogą być one inne dla każdego Wykonawcy. Warunki te zostaną przeniesione do treści §5 pkt4 
(obowiązujący projekt) umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty. Warunki wykupu może również  
regulować umowa leasingu, której projekt musi być złożony wraz z ofertą.     
  
Odpowiedź  pyt.6: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie zmiany §6 projektu umowy poprzez 
wprowadzenie ust.2. zatem §6 przyjmuje brzmienie:  

1.  Zabezpieczeniem płatności Wykonawcy jest weksel własny Zamawiającego in blanco wraz z 
deklaracją wekslową wystawioną na wartość odpowiadającą sumie zaangażowanego przez 
Wykonawcę kapitału brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

2. W sytuacji nienależytego, przynoszącego szkodę Wykonawcy realizowania przez Zamawiającego 
postanowień umowy leasingowej, o której mowa w§4 ust.4, Wykonawca może wypełnić weksel 
zgodnie z treścią deklaracji wekslowej. 

 
Odpowiedź  pyt.7: Szczegółowe terminy płatności rat leasingowych regulować winna umowa leasingu, 
której projekt musi być złożony wraz z ofertą. Wykonawca może przenieść te warunki do treści zał.1.  
 
Pytania :  
 

1. Prosimy o dostosowanie zapisów dotyczących terminu płatności czynszu inicjalnego znajdujących się w Załączniku nr 1 
do SIWZ („Formularz ofertowy”) do zapisów znajdujących się w § 4 pkt. 3 umowy, której projekt stanowi załącznik 
do SIWZ (Rozdział III). 



 

2. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy, której projekt stanowi załącznik do SIWZ (Rozdział III)  
o wykaz niezbędnych czynności przygotowawczych, umożliwiających realizację dostawy i montażu przedmiotu 
zamówienia, a leżących po stronie Zamawiającego, poprzez dodanie zapisu  
o następującym brzmieniu: „Do obowiązków Zamawiającego należy: przygotowanie fundamentów (odpowiednio 
wytrzymała posadzka z odwodnieniem okolic belownicy); zapewnienie działającego transportera ładującego 
belownicę; oddanie do dyspozycji personelu pomocniczego, dedykowanego do przeszkolenia w zakresie obsługi 
codziennej i konserwacji – minimum dwóch mechaników, jednego elektryka oraz dwóch operatorów, udostępnienie 
wystarczającej ilości materiału do testów funkcjonalnych i dla celów szkoleniowych”. 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 pkt. 5 umowy, której projekt stanowi załącznik do SIWZ (Rozdział III) 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony ustaliły, że kalkulacja rat leasingowych jest obliczona przez 
Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia przygotowania oferty 
przetargowej.”? 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 pkt. 6 umowy, której projekt stanowi załącznik do SIWZ (Rozdział III) 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli Strony ustalą, że wysokość rat leasingowych ustalana jest w 
oparciu o zmienną stopę procentową, to w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy stawki WIBOR dla depozytów 
jednomiesięcznych, Wykonawca będzie miał prawo do proporcjonalnej zmiany wysokości rat leasingowych. Decyzje 
o zmianie podejmuje Wykonawca, a zmiana taka nie wymaga aneksu.”? 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 5 pkt. 3 umowy, której projekt stanowi załącznik do SIWZ (Rozdział III) 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po 
zakończeniu umowy leasingowej. W celu realizacji opcji wykupu Zamawiający wpłaci Wykonawcy w terminie 
płatności ostatniej raty leasingowej kaucję zabezpieczającą w wysokości równej 6% wartości początkowej brutto 
przedmiotu umowy,  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Kwota kaucji 
zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży przedmiotu leasingu, o ile jego nabywcą będzie Zamawiający.”? 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 umowy, której projekt stanowi załącznik do SIWZ (Rozdział III) poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Zabezpieczeniem wierzytelności Wykonawcy wynikających z tytułu umowy 
leasingu jest wystawiony przez Zamawiającego weksel in blanco, który to Wykonawca może wypełnić w razie 
powodującego szkodę nienależytego realizowania postanowień umowy leasingowej, zgodnie z treścią deklaracji 
wekslowej.”? 

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w treści formularza oferty, stanowiącego Załącznik  
nr 1 do SIWZ, poprzez ustalenie, iż Zamawiający będzie zobowiązany regulować opłaty za raty leasingowe zgodnie z 
przedłożonym harmonogramem, a terminy płatności za raty będą przypadać na 15 lub ostatni dzień miesiąca w 
zależności od momentu pełnej zapłaty przez Leasigodawcę na rzecz dostawcy za przedmiot leasingu, a fakturowanie 
rozpocznie się nie wcześniej niż po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu 
odbioru? 

 


