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Do wszystkich zainteresowanych 
 

 
PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA ZAPROSZENIA 

 
Dotyczy:   Ogłoszonego zapytania ofertowego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowego samochodu osobowego”. 
 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego”, wpłynęły pytania  
od Wykonawców. 

 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się 
poniżej. 
 
Pytanie 1: 
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. 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. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody w przedmiotowym zakresie. W celu prawidłowego porównania ceny ostatecznej 
złożonych ofert przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ostatecznej ceny zgodnie  
z puntem 2.2. „Cenę ofertową należy wyliczyć jako sumę cen za dostawę pojazdu stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia i spełniającego parametry techniczne oferowane przez wykonawcę na Formularzu 
ofertowym oraz kosztów finansowania w formie leasingu operacyjnego, którego warunki opisano w niniejszym 
Zaproszeniu” 

 
Pytanie 2: 
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, 
że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.   
Odpowiedz: 
Zamawiający informuje, iż w każdym roku obowiązywania umowy leasingu pokryje jedynie koszty ubezpieczenia 
w zakresie określonym w umowie leasingu lub/i umowie dodatkowej/dodatkowych postanowieniach umownych, 
które zgodne są z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert. 
 
Pytanie 3: 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego,  oczekuje zastosowania oprocentowania stałego, 
które umożliwi zaangażowanie środków na realizację umowy z góry określonej wartości. 
 
Pytanie 4: 
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkowych 
postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną 
zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty 
publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 
proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego 
scenariusza działania. 



 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dodatkowej lub dodatkowych postanowień umownych – 
uzupełniających zapisy umowy leasingu.  
 
Pytanie 5: 

  Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do 
przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu 
zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich 
czynności: 
    - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019; 
    - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie 
       wg. wzoru F01 za III kwartał 2020. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu publikuje dokumenty finansowe podmiotu. 
  
Pytanie 6: 
Z uwagi na fakt, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 
odbiorze sprzętu, prosimy o możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru Sprzętu 
będącego przedmiotem postępowania.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia harmonogramu finansowego spłat, w dacie odbioru Sprzętu 
będącego przedmiotem postępowania.  
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert jak poniżej:  
 
➢ dotychczasowy zapis rozdz. VII pkt 2.4 Zaproszenia:  

 
„Wzór umowy leasingu operacyjnego i ogólne warunki umowy leasingowej uwzgledniające harmonogram 
płatności rat leasingowych oraz istotne postanowienia określone w niniejszym Zaproszeniu.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Wzór umowy leasingu operacyjnego i ogólne warunki umowy leasingowej uwzgledniające istotne 
postanowienia określone w niniejszym Zaproszeniu.” 
 

➢ dotychczasowy zapis rozdz. XI pkt 2.4 Zaproszenia: 
 
„Harmonogram płatności (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) będzie stanowił załącznik do umowy 
leasingowej.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Harmonogram płatności (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) zostanie przedstawiony 
Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru Sprzętu będącego przedmiotem Umowy.” 

 
Pytanie 7: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału XI pkt. 2.5 ZO o następujący zapis: „pod 
warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w przedmiotowym zakresie. 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert poprzez zastąpienie 
dotychczasowego zapisu  rozdz. XI pkt 2.5 Zaproszenia: 

 
„Zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna, warunkowane jedynie zapłatą przez 
Zamawiającego należności wynikających z tej umowy, w terminie 30 dni od daty wymagalności ostatniej raty 
leasingowej.”  
zapisem następującym: 
„Zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna, warunkowane jedynie spłatą przez 
Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, w terminie 30 dni od daty wymagalności 
ostatniej raty leasingowej.”  



 
 Pytanie 8: 
Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu publikuje załączniki w wersji edytowalnej 
 
Pytanie 9: 
Uprzejmie proszę o wskazanie podmiotu, który podpisze Umowę leasingu. 
Odpowiedź: 
Umowa zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Powiatem Wielickim, Rynek Górny 2; 32-020 Wieliczka, 
Beneficjentem projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19, 
reprezentowanym przez: Ryszardę Zakrzewską - Zachwieja – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce działającego na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Zarządu Powiatu Wielickiego  
nr 63/239/2020  z dnia 17 lutego 2020 roku , 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Moniki Buczyńskiej. 
 
Pytanie 10: 
W punkcie 2.6. w Opisie przedmiotu jest napisane: 
Zasilanie: silnik benzynowy o pojemności minimum 1200 cm3 i mocy minimum 80 KM;  - czy dopuszczalna 
pojemność silnika może wynosić minimum 1199 cm3? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści silnik o takiej pojemności. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert poprzez zastąpienie 
dotychczasowego zapisu  rozdz. II pkt 2.6 Zaproszenia: 

„zasilanie: silnik benzynowy o pojemności minimum 1200 cm3 i mocy minimum 80 KM;” 
zapisem następującym : 
„zasilanie: silnik benzynowy o pojemności minimum 1199 cm3 i mocy minimum 80 KM;” 

 
Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert poprzez zastąpienie 
dotychczasowego zapisu  rozdz. VIII pkt 2 Zaproszenia: 

„Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej.” 
zapisem następującym : 
„Ofertę należy złożyć w języku polskim” 

 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
( podpis Przedstawiciela Zamawiającego) 


