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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 14.01.2011 r.  wpłynęły zapytania, na które udziela  
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnej umowy leasingu na każdy z  pojazdów, ze 
względu na fakt, że każdy z nich może zostać odebrany w innym terminie, ze względu na 
rozliczenie szkody, wystawianie odrębnych faktur itp. bądź czy jest alternatywnie możliwe 
wyraźne sformułowanie wskazujące, iż na jej podstawie powstanie pewna liczba odrębnych 
stosunków prawnych leasingu w ilości równej ilości pojazdów?      
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza podpisania odrębnych umów leasingowych na sprzęt. 
 Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu: ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni 
TUZ, pług odśnieżny oraz przyczepę jednoosiową, jednocześnie  najpóźniej w  terminie 14 
dni od momentu podpisania jednej umowy zgodnie z § 12 pkt. 1 SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Czy Wykonawca do składanej oferty ma załączyć wzór umowy leasingu? 
Odpowiedź: 
TAK 
Umowa powinna uwzględniać zapisy § 24 SIWZ 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie do umowy w postaci weksla in blanco z 
deklaracją wekslową? 
Odpowiedź: 
TAK 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 
zmiany obowiązującej  stawki podatku od towarów i usług VAT? 
Odpowiedź: 
TAK 
 
 
 



Pytanie 5: 
Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie następującej dokumentacji po rozstrzygnięciu 
przetargu: ksero dowodów osobistych reprezentantów, Dokumenty finansowe podpisane 
zgodnie z reprezentacją? 
Odpowiedź: 
TAK 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie Rozdziału V ust. 2 zapis: 
„- w przypadku rozwiązania umowy przed terminem wysokość odszkodowania nie może 
przekroczyć sumy wartości rat leasingowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy 
i ceny wykupu przedmiotu leasingu pomniejszonej o wartość rynkową zwróconego 
przedmiotu leasingu” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy bez zapisu z rozdziału V §24 pkt.2 ppkt.d.ust.1. 
SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie Rozdziału V ust. 2 zapis: 
„- w przypadku rozwiązania umowy przed terminem wysokość odszkodowania nie może 
przekroczyć sumy wartości rat leasingowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy 
i ceny wykupu przedmiotu leasingu pomniejszonej o wartość rynkową zwróconego 
przedmiotu leasingu” 
Prosimy o wykreślenie tego zapisu ponieważ specyfiką leasingu jest nabycie rzeczy przez 
Finansującego ( tu również Wykonawcę) i oddanie jej Korzystającemu ( tu Zamawiającemu) 
do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, za określone w umowie 
wynagrodzenie. Powyższy zapis pomniejsza wynagrodzenie Finansującego określone w 
umowie leasingu o wartość rynkową w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z 
winy Korzystającego. W przypadku prawidłowo zakończonej umowy ww. pomniejszenie 
wynagrodzenia nie byłoby. Chcielibyśmy zauważyć również, że przedmiot przez cały okres 
leasingu pozostaje własnością Finansującego, a pomniejszenie wynagrodzenia za 
użytkowanie i pobieranie pożytków wartość rynkową jest pewnego rodzaju zapłata 
Korzystającemu za zwrot własności Finansującego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy bez zapisu z rozdziału V §24 pkt.2 ppkt.d.ust.1. 
SIWZ. 
 
 
 
 
 
 


