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Ldz. ZA/ 253 /2023 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ 

 

 

Dotyczy:  postępowanie na dostawę i finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego 

fabrycznie nowego samochodu dostawczego. 

  

Udzielenie odpowiedzi na pytania: 

 

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: 200 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 wyraża zgodę na powyższy wniosek oferenta. 

 

2. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek oferenta. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 

a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z 

Finansującym, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza powyższe z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu może nastąpić 

za pośrednictwem innego podmiotu niż Finansujący.   

 

b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu 

leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.  

Odpowiedź 

              Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

4. 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 wyjaśnia, że w pkt. 4.9. SWIZ zapisano, że: "Zamawiający poniesie koszt rejestracji pojazdu na 

podstawie refaktury od Wykonawcy". 

 

5. Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie Sprzętu przez Wykonawcę?? W takiej sytuacji cena 

ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty na cały okres trwania Umowy leasingu.  Uprzejmie prosimy o 

udzielenie odpowiedzi.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 4.10 SIWZ zapisano: "kosztu ubezpieczenia i rejestracji pojazdu nie 

uwzględnia się przy kalkulacji ceny oferty." 

Ponadto w pkt 4.9. wskazano, że: "w okresie trwania umowy Zamawiający poniesie: 

- koszt rejestracji pojazdu na podstawie refaktury od Wykonawcy; 

- Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia 

komunikacyjnego przedmiotu leasingu (pojazdu) za pośrednictwem Wykonawcy. W 

przypadku uzyskania korzystniejszych warunków ubezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo ubezpieczenia pojazdu u własnego brokera."  

 

6. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania 

zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i 

podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji 

ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 3.2.7. SIWZ zapisano: "oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie 

trwania umowy leasingu". 

 

7. Zwracamy się z uprzejma prośbą o możliwość złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym 

(zaszyfrowanej) na adres e-mail Zamawiającego. Hasło od odszyfrowania zostanie wysłane po upływie 

terminu na składanie ofert.   

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, iz wprowadza nowy pkt: 

 

6.2.1.a. o treści: "Ofertę można złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem 

kwalifikowanym. Oferta w tej formie powinna zostać przesłana na następująca skrzynkę email 

Zamawiającego: bok@spec-pec.pl z opisem w tytule wiadomości: "Postępowanie pn. Dostawa i finansowanie 

samochodu dostawczego. Nie otwierać przed 10 marca 2023 r. godzina 10:00.". Do oferty złożonej w 

powyższy sposób nie stosuje się pkt 6.2.2., 6.2.4. i 6.2.5 SIWZ. 

6.2.5.a. W przypadku oferty, o której mowa w pkt 6.2.1.a. SIWZ za termin jej złożenia uznaje się chwilę jej 

wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową Zamawiającego. 

12a W przypadku oferty, o której mowa w pkt 6.2.1.a. SIWZ zapisy z pkt 12 SIWZ stosuje się odpowiednio z 

uwzględnieniem specyfiki dokumentu elektronicznego.  

 

8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w terminie max. 7 dni od daty 

zawarcia Umowy leasingu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższa okoliczność. 

 

9. Uprzejmie proszę o udostępnienie formularza oferty w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia na wniosek Oferenta. 

 

  

  

 


