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Dotyczy: przetargu NR 3419/DKOT 
 

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu 
fabrycznie nowego) zestawu: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni 
TUZ ,pług odśnieżny oraz przyczepę jednoosiową” 

 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2011 r.  wpłynęły zapytania, na które udziela  
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający zaakceptuje w ofercie inną niż określona w paragrafie 11 dokumentacji 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wartość wykupu. 
Wartość określona przez Zamawiającego wynosi 5%, proponujemy zmianę na wartość 
wykupu 5,60 %. 
Swoją propozycję uzasadniamy przepisami podatkowymi normującymi możliwość wykupu 
przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy uregulowano odpowiednio w art. 23 c ustawy o 
PIT oraz art. 17 c ustawy o CIT. 
Wymienione przepisy dyscyplinują Finansującego ( Leasingodawcę) aby wartość wykupu 
była wyższa od hipotetycznej wartości netto, co w konsekwencji nie będzie rodziło 
obowiązku przyjmowania cen rynkowych. 
Opierając się na stawkach amortyzacji przyporządkowanych przedmiotom zamówienia 
zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych  w odniesieniu do oczekiwanych warunków 
leasingu w dokumentacji SIWZ w części dotyczącej okresu trwania Umowy Leasingu, 
wartość wykupu określona przez Zamawiającego nie powinna być niższa od 5,522 %. 

             
Odpowiedź: 
Zamawiający zaakceptuje inną niż określona w § 11 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wartość wykupu. 
 
Zamawiający zweryfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w której dokona 
następujących zmian: 
 
- w § 11 pkt. 1  
do przygotowania oferty prosimy wykorzystać stawkę WIBOR  1M z dnia 11.01.2011 roku 
 
- w § 11 pkt. 1  
wartość wykupu 6% 
 
 
 
 



 
- w § 15 pkt. 2  
2.Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na 
następujący adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM* - Spółka z o.o. w 
Starogardzie Gdańskim  ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański oraz oznakowane w 
sposób następujący: 

„Oferta na zakup i dostawę ( w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu 
fabrycznie nowego) zestawu: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni TUZ , 
pług odśnieżny oraz przyczepę jednoosiową”  – NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2011 
r. godz. 1000 

 
- w § 16 pkt. 1 
1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do 20.01.2011 godz. 930 
 
- w § 18  
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat) w dniu  
20.01.2011 r. godz. 1000 

 
 

 


