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Szczecin, dn. 31.01.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji są integralną częścią niniejszego zamówienia.

1. W wymaganych zapisach do umowy, pkt. 7.3. Zamawiający wskazał, iż spłaty rat leasingowych będą
dokonywane w terminie min. 7 dni od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po
odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną
częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek
leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o
zastąpienie zapisu następującym: 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 dopuszcza powyższy zapis, jednocześnie zmieniając punkt 7.3. Opisu Przedmiotu
Zamówienia z:
Spłaty rat leasingowych Zamawiający będzie dokonywał w terminie minimum 7 dni od dnia wpływu do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, z zastrzeżeniem, iż w przypadku pierwszej spłaty,
do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisany przez obie Strony protokół odbioru
leasingowanego pojazdu.
na:
7.3. Spłaty comiesięcznych rat leasingowych Zamawiający będzie dokonywał na podstawie harmonogramu,
będącego integralną częścią umowy leasingowej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie otrzymywał faktury
w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą płatności. Do pierwszej faktury Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć podpisany przez obie Strony protokół odbioru leasingowanego pojazdu. Zapłata pierwszej
faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty protokolarnego odbioru pojazdu lub zgodnie z ustalonym
z Zamawiającym harmonogramem spłat rat leasingowych.
2. W wymaganych zapisach do umowy, pkt. 7.3. Zamawiający wskazał, iż w przypadku pierwszej spłaty, do faktury
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisany przez obie Strony protokół odbioru leasingowanego pojazdu.
Uprzejmie informuję, że zgodnie w Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu Zamawiający jest zobowiązany do
dokonywania płatności w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę o
dopuszczenie takiego wariantu i modyfikację zapisów tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający powołuje się na punkt 7.3 w nowym brzmieniu (odpowiedź powyżej).
3. W wymaganych zapisach do umowy, pkt. 7.4. Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo zakupu
przedmiotu leasingu w ciągu 7 dni od daty zakończenia umowy. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi
procedurami zakończenie Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu wskazanego w zaproszeniu. Zamawiający
(Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z
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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. Proszę o zaakceptowanie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki scenariusz, jednocześnie zaznaczając, iż wszelkie koszty związane
z wykupem pojazdu (m.in. zwiększona ostatnia rata leasingowa), bez względu na to czy Zamawiający postanowi
wykupić pojazd, czy zwrócić go Leasingodawcy, zostaną wliczone w całkowity koszt oferty, którą zamierza
przedstawić Wykonawca.
4. 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, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji,
z zastrzeżeniem, iż opłaty i prowizje zawarte w przedmiotowej tabeli nie mogą być wyższe niż:
• zmiana terminów płatności rat w czasie trwania umowy leasingu: 250 zł netto
• refakturowanie kosztów poniesionych z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem i/lub udzielenie
organom ścigania lub innym uprawnionym organom i instytucjom informacji, kto użytkuje przedmiot
leasingu: 100 zł netto + rzeczywiste koszty poniesionych opłat lub mandatów
• wystawienie pierwszego monitu w miesiącu: 0 zł
• ubezpieczenie pojazdu po pierwszym roku leasingowania, ubezpieczeniem obcym: 0 zł
• wystawianie i przesyłanie Zamawiającemu faktur w formie papierowej lub elektronicznej: 0 zł
• przygotowanie duplikatu dokumentów: 0 zł
• zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jego trwania: 0 zł; Zamawiający zobowiązuje się do
pokrycia kosztów rzeczywistych.
Pozostałe opłaty i prowizje, które mogą wynikać z nieprawidłowo realizowanej umowy, będą naliczane zgodnie
z ogólnie dostępną, komercyjną Tabelą Opłat i Prowizji Leasingodawcy, w kwocie obowiązującej na dzień
zdarzenia.
Ponadto Zamawiający nie dopuszcza w umowie leasingowej poniższych lub równoważnych/ równoznacznych
zapisów:
• Leasingodawcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do zmiany wysokości i terminów rat
leasingowych, ceny wykupu lub innych wymagalności, mających wpływ na ostateczną cenę usługi objętej
niniejszym zamówieniem. Zmiana taka nie musi być uprzednio zaakceptowana przez obie Strony.
• Leasingodawcy przysługuje prawo do powiększania miesięcznej raty leasingowej bez uprzedniego
poinformowania o tym Zamawiającego, w terminie krótszym niż 14 dni, wraz z podaniem podstawy, na
którą się powołuje.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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