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Warszawa, dn. 25.04.2013 r.
Do zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym na „Leasing finansowy na zakup 2 samochodów osobowych”
(nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/12/13), wpłynęły zapytania w związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, w imieniu firmy składam zapytanie dotyczące
SIWZ:
Pytanie 1:
Zamawiający przewiduje 61 miesięcy na trwanie umowy. W tym czasie zamierza uiścić 60 rat
leasingowych. Biorąc pod uwagę fakt, że zaraz po zapłacie ostatniej raty następuje
przeniesienie własności leasingowanego sprzętu, proszę o akceptację scenariusza, w którym
umowa trwa 60 miesięcy i mamy 60 rat leasingowych.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż dodatkowy miesiąc to czas pomiędzy podpisaniem
umowy a terminem płatności pierwszej raty.
Pytanie 2:
Zamawiający oczekuje przygotowania ofert w oparciu o WIBOR 3M. Czy Zamawiający
dopuści rozwiązanie, w którym oferta będzie kalkulowana w oparciu o WIBOR 1M? Ponadto,
zgodnie z założeniem przyjętym we wzorze umowy, nie jest możliwe przyjęcie WIBORU 3M
obowiązującego w dniu płatności raty leasingowej. Finansujący może posługiwać się jedynie
parametrami znanymi mu w dniu wystawienia faktury. Założenie Zamawiającego, że będzie
to parametr obowiązujący w dniu płatności raty, jest niemożliwy do spełnienia.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze standardowo stosowanym
przez Finansującego jak również na włączeniu w zakres obowiązujących postanowień
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Ogólnych Warunków Umowy Leasingu? Umowa będąca załącznikiem SIWZ stanowiłaby
umowę w sprawie wykonania publicznego i miałaby pierwszeństwo stosowania w razie
ewentualnej sprzeczności przed dokumentami przedłożonymi przez Finansującego.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 4:
Uprzejmie informuję, że nie jest możliwe przeniesienie własności pod tytułem darmym.
Proszę o dopuszczenie 1% opłaty za przeniesienie własności pobieranej wraz z ostatnią ratą
leasingową. Opłata ta stanowi nadal spłatę kapitału leasingowanego dobra, nie stanowi
dodatkowej opłaty generującej zysk dla Finansującego.
Odpowiedź:
Wszelkie opłaty i koszty muszą być ujęte w ogólnej kwocie leasingu.
Pytanie 5
Zamawiający dopuszcza jednomiesięczną zwłokę w terminie płatności rat leasingowych.
Proszę o wyrażenie zgody na następujące rozwiązanie: Jeżeli Korzystający dopuszcza się
opóźnienia z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej Finansujący powinien wyznaczyć na
piśmie Korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości nie krótszy
niż 14 dni z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może
wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6
Zamawiający wprost eliminuje wystąpienie opłat dodatkowych za wykonywane na jego rzecz
i z jego inicjatywy czynności. Uprzejmie informuję, że czynności te wymagają jednak dużego
zaangażowania po stronie finansującego. Proszę o zmianę w tym zakresie stanowiska
Zamawiającego i dopuszczenie pobierania opłat dodatkowych za czynności dokonywane na
jego wniosek.
Odpowiedź:
Wszelkie opłaty dodatkowe muszą być ujęte w ogólnej kwocie leasingu.
Pytanie 7
Uprzejmie informuję, że poza opłatami o których mowa wyżej, Zamawiający może być
obciążony opłatami za zawinione ze swojej strony działania – wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego z powodu np. zagubienia, monity, generowane w przypadku opóźnień w
płatnościach. Proszę o wyrażenie zgody na ich ponoszenie przez Zamawiającego.
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Odpowiedź:
Wszelkie opłaty dodatkowe muszą być ujęte w ogólnej kwocie leasingu.

ZESTAW II
Pytanie 1
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy.
Proszę o wyjaśnienie - czy zapisy § 8 ust. 5, dotyczą usunięcia wad i usterek podlegających
naprawom gwarancyjnym, zgodnie z warunkami określonymi w książeczce gwarancyjnej
samochodu ?
Odpowiedź:
Tak.

Wszelkie zmiany ujęte w odpowiedziach należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz
załącznikach.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień publicznych
Anna Janowska

3

