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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: 160 PLN. 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: Tak, potwierdzamy. 
 
 
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być 
objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i ewentualnej konieczności wyłączenia takiego 
przedmiotu z Umowy Leasingu.  Ponadto Wykonawca może sukcesywnie przekazywać samochody 
Zamawiającemu w ramach jednostkowych Umów co umożliwi szybsze dysponowanie pojazdem przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy. 
 
 
Pytanie 3: 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: Tak, potwierdzamy 
 
 
Pytanie 4: Czy zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest 
corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć 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 ustawy z 12 stycznia 1991 roku, o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek 
podatkowy spoczywa na właścicielu środków transportowych. 
 
 
Pytanie 5: Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę 
o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.   
 
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy. 
 
 
 



Pytanie 6: Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze 
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Ogólne warunki 
przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez 
Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy taki scenariusz i zwracamy uwagę, że nie przedstawiamy wzoru umowy, a 
jedynie istotne postanowienia umowy które powinny być w umowie końcowej. Załącznik ten jest 
edytowalny. 
 
 
Pytanie 7: W §1 ust. 3 IPU  znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może na przedmiocie 
leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z 
Umowy na osoby trzecie”. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący: 
„Zamawiający wyraża zgodę na: 
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego; 
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie 
dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.” 
Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od 
Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych 
podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. 
Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku 
bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy w ostatecznej formie umowy. 
 
Pytanie 8: W § 7 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup 
powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 
Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę 
wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra 
(Finansujący nie podpisuje Umowy sprzedaży). Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 
 
Odpowiedź: Taki scenariusz działania jest akceptowalny. 
 
 
Pytanie 9: Proszę o dopuszczenie do zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego. 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 
 
 
Pytanie 10: 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: Oprocentowania zmiennego, cześć odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku 
spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M. 
 
 
 



Pytanie 11: Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy 
Zamawiający poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany do jego 
poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – 
Finansującego 
 
Odpowiedź: Nie 


