
 

 

Stargard 10.06.2022 r. 

 
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:  Dostawa (leasing operacyjny)  

fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i HDS  -  znak 

sprawy: ZP 05/2022 

 

W dniu  10 czerwca 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  
 
Pytanie 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: 160 zł netto. 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. Tabela opłat jest 
częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe opłaty. 
 
Pytanie 2 
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej  z dedykowanego portalu 
klienta. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgodny na samodzielne pobieranie faktur z portalu klienta. Faktury 
elektroniczne powinny być przesyłane na wskazaną w umowie skrzynkę elektroniczną  
 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 
a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko 
z Finansującym, 
b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu 
przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 
Odpowiedź:  
Zamawiający będzie realizował wszystkie rozliczenia umowy (opłaty leasingowe, kary wynikające z 
opóźnień realizacji umowy, zgłoszenia serwisowe i gwarancyjne itp.)  tylko z Wykonawcą z któremu 
zostanie udzielone zamówienia. 
 
Pytanie 4 
Zamawiający wskazał w SWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać świadectwo homologacji. 
Uprzejmie informuję, że oryginał świadectwo musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który 
jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. Proszę o 
akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o wyjaśnienie jakiej konstrukcji płatności w umowie leasingu oczekuje Zamawiający:  - umowa 
leasingu trwająca 61 miesięcy, 60 miesięcznych rat leasingowych, wartość wykupu przedmiotu 
leasingu 10%  lub - umowa leasingu trwająca 60 miesięcy, 59 miesięcznych rat leasingowych, wartość 
wykupu przedmiotu leasingu 10%. 
Odpowiedź:  



 

 

Umowa ma obejmować 60 rat  leasingowych miesięcznych + wykup przedmiotu leasingu o wartość 
10 %, płatny po zapłaceniu 60 rat leasingowych. 
 
Pytanie 6 
W warunkach SWZ Zamawiający wskazał, iż oczekuje złożenia oferty na okres 61 miesięcy na stopie 
stałej. Uprzejmie informuję, że zgodnie z wewnętrznymi procedurami Finansujący jest w stanie 
przygotować ofertę na okres 61 miesięcy na stopie zmiennej lub na okres 60 miesięcy na stopie stałej. 
Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje 60 rat  leasingowych miesięcznych na stopie stałej (61-a rata to wykup  
przedmiotu leasingu w wysokości 10 %) 
 
Pytanie 7 
W pkt. 4.11.3 SWZ Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 
powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 
Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę 
wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. 
Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę sposobu rozliczenia.  
 
Pytanie 8 
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę  wysokości kar umownych.  
 
Pytanie 9 
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze 
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to 
standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy 
będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w 
przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na  zawarcie aneksu w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy 
Zamawiającego w dacie zgodnej z zawarciem umowy leasingowej.  
 
Pytanie 10 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. 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:  
Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne rejestrowanie pojazdu leasingowego oraz na 
ponoszenie kosztu opłaty za rejestracje pojazdu. 
 
Pytanie 11 
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:  



 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie  kosztu opłaty podatków od środków transportu. 
 
Pytanie 12 
Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.  
Odpowiedź:  
W załączeniu do odpowiedzi, wersje edytowalne załączników. 
 
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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