Łódź, dn. 23.10.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców
ZP/28/2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w ramach leasingu operacyjnego, dwóch
fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową
o pojemności 16 m3.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania
przetargowego:
Pytanie 1:
W treści SIWZ Zmawiający wskazał, że będzie samodzielnie ponosił koszty ubezpieczenia (pkt.
3.2.7 SIWZ) w zakresie AC/OC/NW. W tej sytuacji prosimy o wskazanie jaki będzie zakres
ubezpieczenia m.in. udział własny, brak redukcji sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie od kwoty
netto lub brutto, itp. ewentualnie powinna być modyfikacja treści SIWZ w ten sposób, że
Zamawiający każdorazowo musi przedstawić Wykonawcy do akceptacji własne warunki
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że przedstawi do akceptacji własne warunki ubezpieczenia.
Pytanie 2:
Z uwagi na brak regulacji w SIWZ odnośnie obowiązku Zamawiającego zapewnienia ciągłości
ubezpieczenia, w tym także za okres pomiędzy ewentualnym upływem okresu leasingu, a chwilą,
w której Zamawiający nabędzie przedmiot leasingu (ewentualnie dokona jego zwrotu względem
Wykonawcy jako właściciela przedmiotu leasingu) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający
ponosić będzie odpowiedzialność, gdyby okazało się, że nie zawarto ubezpieczenia, albo
ubezpieczenie było na inny zakres niż początkowo ustalono.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku podjęcia decyzji o wykupie przedmiotu nastąpi to w sposób
ciągły, bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu. W związku
z powyższym nie wystąpi sytuacja, kiedy to po zakończeniu umowy leasingu, przedmiot leasingu
będzie w posiadaniu Zamawiającego bez żadnej podstawy prawnej.
Pytanie 3:
W uzupełnieniu kwestii ubezpieczenia przedmiotu leasingu z pytania nr 1-2 pojawia się
problem, że okres ubezpieczenia może nie pokrywać się z okresem leasingu i przeniesieniem
własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Należy uzupełnić SIWZ o zapisy, wskazujące
na obowiązek Zamawiającego (jako faktycznego posiadacza i użytkownika przedmiotu leasingu)

ubezpieczenia przedmiotu leasingu także po okresie leasingu, aż do chwili nabycia przedmiotu
leasingu.
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak w pytaniu 2. Zamawiający zapewnia, że przez cały okres umowy leasingu zapewni
ciągłość ubezpieczenia.
Pytanie 4:
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której - w przypadku braku
ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawiającego - ubezpieczenie takie będzie mógł
zawrzeć Finansujący, a także czy w takim przypadku będzie miał prawo do obciążenia
Zamawiającego kosztem usługi ubezpieczeniowej, na którą składać się będzie wartość składki,
koszt finansowania składki, oraz podatek VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie będzie sytuacji, w której przedmiot umowy leasingu będzie bez
ubezpieczenia, które ma obowiązek zapewnić Zamawiający, wobec czego, Zamawiający nie
dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia przez Finansującego.
Pytanie 5:
Kolejna sprawa to czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu, za okres w którym będzie
dokonywane nabycie przedmiotu leasingu ma być przenoszone na Zamawiającego. Proszę zatem
o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie chciał przejąć ubezpieczenie, w którym ubezpieczonym
jest Finansujący, czy też przedmiot leasingu - po wykupie - Zamawiający będzie ubezpieczał
samodzielnie. W zależności od stanowiska Zamawiającego proszę o uzupełnienie SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie chciał skorzystać z ubezpieczenia, w którym
ubezpieczonym jest Finansujący prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający wypowie
ubezpieczenie OC w chwili nabycia przedmiotu leasingu od Finansującego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że samodzielnie będzie ubezpieczał przedmiot leasingu, zarówno w trakcie
umowy leasingu, jak i po wykupie przedmiotu leasingu.
Pytanie 6:
W SIWZ zamawiający wskazuje: Korzystający dokona płatności za raty leasingowe na
podstawie faktur wystawianych przez Finansującego, w terminie 21 dni od daty ich doręczenia,
przelewem na konto Finansującego podane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę trybu płatności faktury.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dosusza e-faktury wysyłane za pośrednictwem Internetu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na e-fakturę.
Pytanie 8:
Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie uzupełnienie zapisów SIWZ odnośnie warunku, że wykup
przedmiotu leasingu będzie możliwy tylko przy braku zobowiązań pieniężnych Zamawiającego
względem Wykonawcy, zaś przeniesienie własności może być tylko po zapłaceniu całości ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że wykup przedmiotu leasingu będzie możliwy tylko przy braku zobowiązań
pieniężnych Zamawiającego względem Wykonawcy, zaś przeniesienie własności może być tylko po
zapłaceniu całości ceny.
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się i akceptuje, że ewentualne zmiany umowy
albo czynności jakie ma wykonywać Wykonawca, a które nie wynikają z SIWZ podlegały
opłatom wskazanym w Tabeli Opłat i Prowizji stosownej przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że umowa będzie zawarta według wzoru załączonego do SIWZ,
w przedmiotowym postępowaniu. Ewentualnie Zamawiający dopuszcza dołączenie do wzoru umowy
załączonej w SIWZ, Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu
Operacyjnego (OWULO), jednak tylko po uprzednim zaakceptowaniu tych dokumentów przez
Zamawiającego. W przypadku sprzecznych zapisów, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy oraz
SIWZ.
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zawarcie umowy według wzorów
stosowanych przez Finansującego, do których w formie aneksu zostaną wprowadzone zmiany
określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 9.
Pytanie 11:
Zamawiający przewiduje w SIWZ równe opłaty leasingowe, a dodatkowo prosi o kalkulacje na
zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR 1M. W takiej konfiguracji rata leasingowa
będzie zmieniała się wraz ze zmianami stawki WIBOR. Pytanie zatem czy Zamawiający zgadza
się na zastosowanie stałej stopy procentowej co zagwarantuje równą i niezmienną opłatę
leasingową przez cały okres trwania umowy?

Odpowiedź:
Wszystkie warunki leasingu w przedmiotowym postępowaniu zostały opisane w SIWZ, w związku
z czym Zmawiający nie dokonuje żadnych zmian.
Pytanie 12:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Finansującemu. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu.
Pytanie 13:
Prosimy o zmianę w zał. nr 5 do SIWZ par 11, pkt 4. Zamawiający powinien przynajmniej
dwukrotnie wezwać Wykonawcę do usunięcia usterek zanim będzie miał prawo wypowiedzieć
umowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowych zapisów umowy.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający zaakceptuje umowę Finansującego? A jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści
przynajmniej włączenie do umowy Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego
(OWULO), w których są uregulowane kwestie niezawarte w umowie Zamawiającego (np.
windykacja, ubezpieczenie, itp.), z zastrzeżeniem wyższości zapisów SIWZ nad zapisami
OWULO.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 9.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności na ostatni dzień miesiąca?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu płatności.
Pytanie 16:
Czy Zamawiający dopuszcza Tabelę Opłat i Prowizji Finansującego (TOiP)?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 9.

Pytanie 17:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie Umowy Leasingu na wzorze
umowy wraz z załącznikami obowiązującym u Wykonawcy/Finansującego, a zapisy ze wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zostaną zawarte
w Umowie Leasingu, jako istotne postanowienia umowy?
W opinii Wykonawcy/Finansującego świadczącego usługi leasingu zaproponowana przez
Zamawiającego/Korzystającego treść umowy nie jest wyczerpująca pod względem precyzyjności
zapisów dotyczących leasingu oraz szczegółów wzajemnych relacji.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 9.
Pytanie 18:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykonywania czynności na wniosek
Zamawiającego/Korzystającego
lub
z
przyczyn
leżących
po
stronie
Zamawiającego/Korzystającego, Zamawiający/Korzystający ureguluje opłaty wynikające
z Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 9.
Pytanie 19:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego/Korzystającego (np. brak zapłaty rat leasingowych,
używanie Przedmiotu Leasingu niezgodnie z przeznaczeniem, itp.) – Zamawiający/Korzystający
zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty Finansującemu/Wykonawcy wszystkich
przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie
Finansujący/Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem
i rozwiązania umowy leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn
leżących po stronie Zmawiającego/Korzystającego, dokona zapłaty rat leasingowych
Finansującemu/Wykonawcy za przedmiot leasingu zgodnie z przedmiotową umową leasingu,
pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący/Wykonawca uzyskał w skutek ich zapłaty przed
umówionym terminem i rozwiązania przedmiotowej umowy leasingu.
Pytanie 20:
Prosimy o informację, w jakim terminie zostaną zawarte umowy ubezpieczenia?
Czy w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Wykonawca/Finansujący a jeżeli nie
– czy Zamawiający/Korzystający dokona niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji

uprawnień z polis? Kiedy Finansujący/Wykonawca otrzymam kopie polis (pierwszej
i kolejnych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?
Odpowiedź:
Finansujący/Wykonawca będzie wskazany w polisach jako ubezpieczony. Umowy ubezpieczenia
zostaną zawarte z terminem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej od dnia przekazania pojazdów
Zamawiającemu.
Pytanie 21:
Prosimy o informację, czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy wyżej
wymienionych polis i dowodów zapłaty, Finansujący/Korzystający będzie miał prawo zawrzeć
umowę ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć
Zamawiającego/Korzystającego.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że w dniu przekazania przedmiotu leasingu, dostarczy ww. polisy.
Pytanie 22:
SIWZ, rozdz. I Postanowienia ogólne, pkt 3.2.9. – Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ poprzez
usunięcie pkt. 3.2.9.
Zwracamy uwagę, iż Finansujący/Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży Przedmiotu
Leasingu na rzecz Zamawiającego/Korzystającego za cenę równą wartości końcowej,
po
zakończeniu
Umowy
leasingu
i
zapłacie
wszystkich
należności
przez
Zamawiającego/Korzystającego.
Odpowiedź:
Pkt. 3.2.9., rozdz. I Postanowienia ogólne, przedmiotowego SIWZ, należy rozumieć jako wykup
przedmiotu leasingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 23:
SIWZ, rozdz. I - Postanowienia ogólne, pkt 3.3.3. oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz
ofertowy,
pkt.
4.3.
–
Prosimy
o
modyfikację
zapisów
w
taki
sposób,
aby Finansujący/Wykonawca nie był zobowiązany do udzielenia gwarancji na Przedmiot
Leasingu, z tym, że zapewni on udzielenie gwarancji przez Sprzedawcę lub Producenta
Przedmiotu Leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu pkt. 3.3.3., rozdz. I Postanowienia ogólne oraz Załącznik nr 1
do SIWZ – Formularz ofertowy, pkt. 4.3., przedmiotowego SIWZ.

Pytanie 24:
Prosimy o potwierdzenie, że po wyborze oferty Zamawiający/Korzystający niezwłocznie
przekaże logotyp ze wskazaniem ustalonej z Dostawcą formy, wyglądu, itd. oraz adres
dostarczenia logotypu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza niezwłoczne przekazanie logotypu ze wskazaniem ustalonej z Dostawcą
formy, wyglądu, itd. oraz adres dostarczenia logotypu.
Pytanie 25:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający/Korzystający będzie sam ponosił koszty mandatów.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że samodzielnie będzie ponosił koszty otrzymanych mandatów.
Pytanie 26:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego/Korzystającego lub wygaśnięcia umowy w przypadku utraty
lub zniszczenia Przedmiotu Leasingu – rozliczenie umowy będzie dokonane według zasad
obowiązujących u Wykonawcy/Finansującego i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, tj.
zapłatę przyszłych rat pomniejszonych o uzyskane korzyści.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu 19.
Pytanie 27:
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże
Finansującemu/Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków
wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz
w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie
tej ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w
sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu
dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001
r. nr 113 poz. 1210 z późn. zm.).

Odpowiedź:
Zamawiający
potwierdza,
że
przed
podpisaniem
umowy
leasingu
przekaże
Finansującemu/Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

Z poważaniem

