
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU MIĘDZYMIASTOWEGO 
W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO, 

ozn. ZP/2/2017

CZĘŚĆ I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły następujące pytania/wnioski, jednocześnie udziela na nie odpowiedzi:

1.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część 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 wystąpić mogą 
tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo 
realizowana. Nie możemy się zgodzić 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: Zamawiający wyraża zgodę, by tabela opłat i prowizji stanowiła załącznik do 
umowy.

2.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być 
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: Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację pojazdu, jednak nie 
oczekuje ujęcia go w cenie oferty.

3.
Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez Wykonawcę? 
W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty.  Zamawiający może jednak sam 
ubezpieczyć przedmiot umowy w rekomendowanych przez Wykonawcę towarzystwach 
ubezpieczeniowych. Wówczas oferta nie będzie zawierała kwoty ubezpieczenia. Który z wariantów 
przewiduje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie oczekuje ujęcia w cenie oferty jakichkolwiek kwot 
ubezpieczeń pojazdu.



4.
Zamawiający w warunkach leasingu określił opłatę wstępną w wysokości 260.000 zł wartości 
przedmiotu zamówienia. Czy opłata wstępna zostanie zapłacona niezwłocznie po podpisaniu 
umowy leasingu?

ODPOWIEDŹ: Bezpośrednio po podpisaniu umowy leasingu Zamawiający zapłaci czynsz 
inicjalny (nie więcej niż 40.000,00 zł netto), natomiast czynsz zerowy i opłaty manipulacyjne 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio po odbiorze pojazdu. Łącznie kwoty te nie mogą 
przekraczać deklarowanej wartości 260.000,00 zł netto.

5.   
Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. Uprzejmie informuję, że w leasingu 
operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 72 
miesięcy Zamawiający uiści zatem 71 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz 
inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje ww. sposób kalkulacji oferty (równoważny z 
dotychczasowymi zapisami SIWZ)

6.
Proszę o usunięcie zapisu pkt. 12 Istotnych dla stron postanowień umowy i zastąpienie go zapisem: 
Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze 
sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie 
harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane 
są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje propozycję i dokonuje stosownych zmian w SIWZ - 
dział XVII ust. 1 pkt. 12.  Patrz dalej CZĘŚĆ II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

7.     
Proszę o zaakceptowanie poniższego scenariusza działania w przypadku wykupu Sprzętu. 
Zamawiający (Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza 
wartość 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 skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a sprzęt 
zwraca Leasingodawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający akceptuje powyższy scenariusz działania w przypadku wykupu.

8.
Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do 
obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego
scenariusza działania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości zmian 
umowy w proponowanym zakresie, w związku z tym dopuszcza ujęcie zapisów Istotnych 
Postanowień Umowy w formie załącznika do umowy.

9.
W związku z koniecznością dokonania oceny kondycji finansowej Zamawiającego zwracamy się     
z prośbą o udostępnienie lub przesłanie mailem dokumentów oraz informacji:
- dokumentów finansowych za  ostatnie 2 lata



- aktualnie posiadanych dokumentów F01
- aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Spółki

10.
Proszę o przesłanie rachunku zysków i strat i bilansu za 2016 i 5 miesięcy 2017 r

ODPOWIEDŹ dot. pkt 9 i 10: Wnioskowane dokumenty zostaną przesłane drogą mailową, 
każdorazowo w odpowiedzi na wnioski wykonawców przesyłane na adres e-mail 
przetargi@inwest-kom.pl 

CZĘŚĆ II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Dział XVII ust. 1 pkt. 12
było:
Raty leasingowe płatne w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie 
z harmonogramem płatności),

jest:
Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 
odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na 
podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. 
Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Jakub Jaskólski
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