
                                                                                           Zawiercie, dnia 10.03.2020  r. 

Dotyczy postępowania nr 37/2020 n na dostawę 2 sztuk samochodów dostawczych wraz  

z leasingiem 

Do Zamawiającego wpłynęły 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: 160 zł. 

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. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być 

objęty odrębną Umową leasingową. 

3. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 36 miesięcy, w tym samym czasie 

zamierza on uiścić 36 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż 

faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat, z uwagi na 

fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po użytkowaniu Sprzętu. Dodatkową opłatą, 

ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest 

razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz 

ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy. 

4. 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. 

5. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów dot. terminu – rozdział 5, pkt. 5 SIWZ. Termin liczony 

będzie od daty wystawienia dokumentu bądź jego dostarczenia. 

6. 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.  

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

przedmiotu zamówienia. 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad. 1 – tak 

Ad. 2 – może być jedna umowa, mogą być dwie. 

Ad. 3 – opłata inicjalna + 35 rat 

Ad. 4 – oprocentowanie stałe 

Ad. 5 - Płatność – termin płatności rat leasingowych i wpłaty własnej – 14 dni od dnia doręczenia faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

Ad. 6 – tak na podstawie Re faktury 

Ad. 7 – polisa od wartości netto 

 

 

 

 

 


