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Dot. Przetargu nieograniczonego pn. "NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU MINI ŚMIECIARKA" 
ogłoszonego w BZP nr 326199 w dniu 19.10.2016. 

 
1. Czy Zamawiający dokona sam ubezpieczenia Przedmiotu Zamówienia? Czy też przedmiot leasingu ma 

zostać ubezpieczony przez Wykonawcę (Finansującego) a Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów tego ubezpieczenia na podstawie refaktury? 
Odpowiedź: Pierwszy rok ubezpiecza  Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

tego ubezpieczenia na podstawie re faktury 
2. W celu porównywalności ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu prosimy o wskazanie daty 

stopy bazowej WIBOR 1M, która ma być przyjęta do przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Stopa bazowa z pierwszego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym wyznaczono dzień na składanie ofert 
3. Prosimy o wskazanie w procentach (%) wartości wykupu przedmiotu zamówienia po okresie leasingu. 

Odpowiedź: 1,0% 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do ustalenia miesięcznych rat leasingowych przyjąć stopę  WIBOR 

dla depozytów 1-miesięcznych z pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę e-Fakturę? 
Odpowiedź: WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych TAK, e-Faktury NIE 

5. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe związane z faktem, że raty leasingowe są 
wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?  Wysokość kosztów jest uzależniona 
od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie 
można przewidzieć ich wysokości w ofercie. 
Odpowiedź: NIE 

6. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale 
komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika 
zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie haka holowniczego itp. ? 
Odpowiedź: TAK 

7. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów? 
Odpowiedź: TAK 

8. Czy Zamawiający poniesie koszty rejestracji przedmiotów zamówienia? Koszt ten zostanie 
refakturowany przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
Odpowiedź: TAK 

9. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 
zapytania Policji  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. ? 
Odpowiedź: NIE 

10. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 
Odpowiedź: TAK 

11. Czy Zamawiający będzie pokrywał dodatkowe koszty podatku od środków na podstawie refaktury ? 
Odpowiedź: TAK 
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12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat 
i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)?  Charakter tych czynności jest ewentualny dlatego nie można 
przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP 
jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy. 
Odpowiedź: NIE 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów 
podatkowych, interpretacji  podatkowych, celnych, statystycznych, zmiany przepisów  np. stawki 
podatku VAT? 
Odpowiedź: Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych (w tym VAT) i celnych TAK pozostałe NIE 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu 
bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową? 
Odpowiedź: TAK 

15. Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco? 
Odpowiedź: NIE 
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(Leszek Michalik) 
/data/  /Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/ 

 


