
Boguszyce, dnia 15.02.2017r. 

 

Wykonawcy – uczestnicy postępowania 

Dot: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego  pojazdu ciężarowego  

o DMC. min 16 ton z nową zabudową śmieciarki 16 m³ przystosowanych do przewozu odpadów 

komunalnych” 

 

Udzielamy wyjaśnieo do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zapytanie: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może byd 

doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, 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:  

Dopuszczamy. 

 

Zapytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną częśd umowy stanowiła tabela 
opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie 
niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to 
obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpid mogą 
tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo 
realizowana. Nie możemy się zgodzid na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku 
nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca  
z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
Odpowiedź:  
Prosimy przedstawienie z Paostwa strony cennika dodatkowych opłat i prowizji dotyczących umowy 
leasingowej. Interesują nas szczegółowe zakresy i ceny. 
 

Zapytanie: 

Proszę o potwierdzenie, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie nie późniejszym jak 7 dni 
od daty zawarcia Umowy Leasingu.  
Odpowiedź:  
Tak. 
 

Zapytanie: 

W pkt. 5 warunkach leasingu Zamawiający opisał proces wykupu Sprzętu. Uprzejmie informuję, że 
zgodnie z naszymi procedurami zakooczenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu 
wskazanego w SIWZ. Zamawiający (Leasingobiorca), o ile chce dokonad wykupu leasingowanego 
sprzętu, uiszcza wartośd wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową. Po zaksięgowaniu tej 
wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży. W sytuacji, gdy 



Leasingobiorca nie zamierza skorzystad z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartośd raty, a sprzęt zwraca 
Leasingodawcy. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania. 
Odpowiedź:  
Dopuszczamy. 
 

Zapytanie: 

W formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na pojazd. Uprzejmie 
informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnid udzielenie 
gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnid nie może. Proszę o modyfikację zapisów na 
następujący: „Wykonawca  zapewnienia udzielenie gwarancji……)”. 
Odpowiedź:  
Tak, zgadzamy się ale pod dodatkowy warunek załączenia oświadczenia sprzedawcy, iż zna wszystkie 
warunki przetargu i je przyjmuje. 
 

 

Zapytanie: 

Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 

corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzied 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:  
Zgodnie  z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze 
zm.) taki obowiązek spoczywa na podmiocie, który w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest jako 
właściciel, czyli na leasingodawcy.  
 

 

 

 

 

 Wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich oferentów –uczestników postępowania. 
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