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Środa Wielkopolska, dnia 03 października 2019 r.  

 

 

Postępowanie nr LUKS/07/2019 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Leasing 

operacyjny wraz z dostawą samobieżnej zamiatarki z osprzętem” 

 

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 PZP, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o 

wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

  

 

1) Zwracamy się z uprzejma prośbą o usunięcie zapisu pkt. 2.2 IPU. Finansujący nie podpsuje umowy ze 

Sprzedającym. Nabycie sprzętu następuje na podstawie faktury VAT, którą Finansujący jest w stanie udostępnić 

Zamawiającemu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.  

 

2) 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: 150 zł za Umowy o wartości 

przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu 

leasingu do 20.000 zł - dla umów w 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: 

Zamawiający wyraża zgodę na jedną, roczną, ryczałtową opłatę w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości 

przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN. 

 

3) Prosimy o potwierdzenie, że zapłata opłaty wstępnej zostanie dokona max. w terminie 7 dni od daty podpisania 

Umowy leasingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapłata opłaty wstępnej zostanie dokonana max. w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy Leasingu. 

 

 

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany:  

1) Dział XVII punkt 2 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Płatność Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy 

pomiędzy Wykonawcą i Finansującym lub na podstawie faktury VAT po dokonaniu odbioru pojazdu i 

podpisaniu stosownych dokumentów przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego fakturę VAT 

Finansujący udostępni Zamawiającemu.” 

 

 

3. SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.  
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Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Załącznik: 

SIWZ – LUKS_07_2019 – ze zmianami 03.10.2019 r.  

 

 

 

 


