
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starogard Gdański, dnia  25 lipca 2014 roku 
 
 
 

Ldz. DKOT /1172 /14          
       
 
  
Dotyczy:  przetargu NR 1149/DKOT  
 

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki używanego 
pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 
21 m³ przystosowany do opróżniania pojemników od 60 l. do 1100 l.” 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 25 lipca 2014 roku wpłynęły pytania, na które 
Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
 
 Czy Zamawiający akceptuje fakt, że nabycie przedmiotu w wysokości 1% wartości 
przedmiotu leasingu będzie miało miejsce po uregulowaniu wszystkich płatności z 
tytułu umowy leasingu i braku jakichkolwiek zaległości. Przeniesienie własności 
nastąpi po zapłacie kwoty wykupu przedmiotu leasingu,  
 
Odpowiedź: 
 
TAK 
 
Pytanie nr 2: 
 
Czy Zamawiający akceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla in 
blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym,  
 
Odpowiedź: 
 
TAK 
 
Pytanie nr 3: 
 
Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe opłaty zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat 
jeżeli pojawią się zmiany w Umowie oraz wystąpią okoliczności zastosowania 
dodatkowych opłat z przesłanek po stronie Zamawiającego ? (opłaty za dodatkowe 
czynności związane z obsługą leasingu np. Aneksy do Umowy na wniosek 
Zamawiającego, opinie o współpracy, ewentualne opłaty za opóźnienie w spłacie 
płatności leasingowych), 
 



Odpowiedź: 
 
TAK 
 
Pytanie nr 4: 
 
W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego możliwości wyboru 
Ubezpieczyciela we własnym zakresie, czy Zamawiający akceptuje fakt ,że w 
przypadku swojego Ubezpieczyciela przedstawi Wykonawcy/Finansującemu  do 
akceptacji własne warunki ubezpieczenia i zakres?  
 
Uzasadnienie: Wykonawca/Finansujący jako właściciel przedmiotu leasingu 
chciałby mieć możliwość zweryfikowania wymaganego pełnego zakresu 
ubezpieczenia przedmiotu zaproponowanego przez brokera Zamawiającego  i 
ograniczyć potencjalne ryzyka/klauzule wyłączające, a wpływające na 
bezpieczeństwo użytkowanego przedmiotu zamówienia.  
 
Odpowiedź: 
 
TAK 
 
Pytanie nr 5: 
 
Nawiązując do par. 24 ust. 2 d SIWZ dotyczącego zapisu w umowie leasingu, czy 
Zamawiający zaakceptuje treść:  
 
- w przypadku rozwiązania umowy przed terminem w skutek szkody całkowitej pojazdu, 
wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy wartości rat leasingowych 
pozostałych do spłaty do końca trwania umowy i ceny wykupu przedmiotu leasingu. Na 
poczet w/w odszkodowania zostanie zaliczona przez Wykonawcę kwota uzyskana ze 
sprzedaży przedmiotu leasingu.  
 
- w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami 
Leasingu (OWL) pierwszeństwo mieć będą postanowienia SIWZ przetargu NR 
1149/DKOT, których dokumentacja stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy 
leasingu.  
 
Odpowiedź: 
 
TAK 
 
 
 


