
 
1. Czy zamawiający dopuści do postępowania samochód z zestawem naprawczym koła 

lub koło dojazdowe wraz z zestawem narządzi w pokrowcu umieszczonym w 
bagażniku pojazdu. 
Nadmieniam, że samochody elektryczne ze względu na swoją konstrukcję i 
umiejscowienie baterii trakcyjnych nie mają miejsca zamontowanie koła zapasowego 
pełnowymiarowego pod podłogą bagażnika. 
 
Koło zapasowe w naszym przypadku nie będzie trzymane w samochodzie, tylko w 
bazie technicznej - auto będzie używane tylko na terenie lotniska. Jesteśmy 
zdecydowani na pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi. 
 

 

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: 160 zł netto.  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. 

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o wliczenie do finalnej ceny netto całości 

powyższych opłat, które Zamawiający będzie musiał zapłacić przez cały okres 

trwania leasingu. 

 

 

3. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z 

dedykowanego portalu klienta. 

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. 

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. 

 

  Tak, prosimy o wliczenie ww. kwoty do ostatecznej ceny netto. 

 

5. Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie Sprzętu przez 

Wykonawcę?? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty na 

cały okres trwania Umowy leasingu.  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi. 

 

W zależności od atrakcyjności  oferty ubezpieczeniowej Zamawiający może 

skorzystać z oferty ubezpieczenia pojazdu wliczonej w cenę pojazdu.  



Nie wykluczamy również możliwości samodzielnego wykupu ubezpieczenia 

leasingowanego pojazdu. Prosimy o zaproponowanie przez Oferenta / 

leasingodawcę opcji ubezpieczenia pojazdu, w osobnym załączniku. 

 

6. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia oferty na 

leasing operacyjny. 

 

Tak. 

 

7. Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, 

tj. oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu 

w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy 

WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty 

oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

 

          Oferta powinna zawierać opcję oprocentowania stałego. 

 

8. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu przedmiotu 

leasingu wraz z ostatnia ratą. 

 

Tak. 

 

9. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze umowę leasingu 

operacyjnego na wzorze obowiązującym u danego Finansującego. 

 

Jeżeli wzór umowy nie będzie znacząco odbiegał od standardowych wzorów umów 

leasingowych – deklarujemy podpisanie umowy. 

 

10. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków 

na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, 

którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

 

Nie, Zamawiający każdorazowo udostępni potwierdzenie przelewu. 

 

11. Zamawiający wskazał w SWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę pojazdu. 

Uprzejmie informuję, że oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy 

(Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię 

karty pojazdu. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SWZ 

w tym zakresie. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

12. Uprzejmie proszę o zmianę wartości wykupu przedmiotu leasingu, zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym w przypadku 36 miesięcznego okresu trwania Umowy dla 

sprzętu będącego przedmiotem postępowania wykup wynosi min. 20%, stawka 

amortyzacji wynosi 14%. 

 



Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z powyższymi wytycznymi, zgodnie z punktem 

Specyfikacji: Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji wysokości wkładu 

własnego oraz wykupu(w takim wypadku prosimy o kontakt w celu zaakceptowania 

warunków przez Zamawiającego przed złożeniem oferty), przy zachowaniu 36-

miesięcznego leasingu. 

 


