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                                                                                               Zawiercie, dnia 26 kwietnia 2019 roku. 

 

Dotyczy postępowania nr 83/2019 na usługę leasingu operacyjnego dla sfinansowania zakupu 

agregatu prądotwórczego w wersji otwartej o mocy znamionowej nie mniej niż  

175 kVA-140kW  

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

1. Czy złożona oferta będzie traktowana jako wiążąca (czyli równoznaczna ze zgodą leasingodawcy na 

zawarcie umowy leasingu) ? 

2. Czy dopiero po wybraniu najkorzystniejszej oferty zleceniodawca złoży wniosek o leasing, który 

będzie podlegał ocenie przez leasingodawcę ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad.1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin związania ofertą wynosi  

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Ad.2. Oferta złożona w postępowaniu jest wiążąca (patrz punkt ad.1.). Leasingobiorca złoży stosowny 

wniosek do Leasingodawcy.   

                                                                                              Zawiercie, dnia 02 maja 2019 roku. 

 

Do Zamawiającego wpłynęło 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: 150 zł za 

Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu 

leasingu do 20.000 zł. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność 

warunków przez cały okres trwania Umowy. 

 

2. 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.   

 

3. W pkt. 5f ZO  umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie  

min. 14 dni od daty podpisania Umowy leasingu. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej 

pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie  
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nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w 

tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 

leasingu. 

 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu pkt. 5.4 ZO. Finansujący nie podpsuje umowy ze 

Sprzedającym. Nabycie sprzętu następuje na podstawie faktury VAT, którą Finansujący jest w stanie 

udostępnić Zamawiającemu. 

 

5. Uprzejmie prosimy o informację czy polisa ubezpieczeniowa ma obejmować cenę netto czy brutto 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad.1. Tak, Zamawiający potwierdza. 

Ad. 2. Zamawiający oczekuje oprocentowania stałego. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza płatność czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 

leasingu. 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza pomiędzy leasingodawcą a dostawcą fakturę VAT jako formę umowy. 

Ad. 5. Polisa ubezpieczeniowa ma obejmować cenę netto przedmiotu zamówienia. 

 

Zawiercie, dnia 02 maja 2019 roku. 

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

 

1. Proszę potwierdzić czy SIWZ dot. samego leasingu czy również dostawcy urządzenia, gdyż w SIWZ 

nie mogę odszukać modelu agregatu prądotwórczego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad.1. Postępowanie dotyczy samego leasingu. Zamówiony agregat ma oznaczenie NWR 225.  

 

 


