Odpowiedzi na Państwa pytania dot. ZP 01/2019

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę wysyłaną przez Wykonawcę na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail?
- Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę wysyłaną przez Wykonawcę na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy
leasingu wekslem własnym in blanco wystawionym przez Korzystającego?
- Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy
leasingu wekslem własnym in blanco, pod warunkiem wpisania na wekslu in blanco, że jest to
rekta-weksel płatny nie na zlecenie oraz oznaczenie remitenta na rzecz, którego weksel ma być
zapłacony.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy Leasingu?
- Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy Leasingu.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12
dzień każdego miesiąca?
- Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień
każdego miesiąca.
5. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie
przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem,
że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?
- Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie
przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem,
że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej
Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)?
- Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej
Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy).
7. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w
wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego,
wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.?

- Zobowiązanie Zamawiającego w punkcie 5 Istotnych postanowień, które zostaną
wprowadzone do treści umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, obejmuje również koszty
ponoszone do Wydziału Komunikacji związane z rejestracją pojazdu po pierwszej rejestracji
np. za wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik zagubionych tablic, za zniszczoną nalepkę na
szybę, wpisanie haka holowniczego itp. .
8. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?
- Zakładając, że w pytaniu chodzi o mandaty za wykroczenia stanowiące naruszenia zasad
ruchu drogowego, zgodnie z podstawowymi zasadami odpowiedzialności karnej mandaty
nakładane są na osobę fizyczną kierującą pojazdem, zatem „koszty mandatów” za naruszenie
zasad ruchu drogowego nie mogą być ponoszone ani przez Zamawiającego ani przez
Wykonawcę, będących osobami prawnymi.
9. Czy Zamawiający poniesie koszty pierwszej rejestracji Przedmiotu Leasingu w Wydziale
Komunikacji?
- Zamawiający poniesie koszty pierwszej rejestracji Przedmiotu Leasingu w Wydziale
Komunikacji.
10. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?
- Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych.
11. Czy Zamawiający będzie ponosił koszt podatku od środków transportu na podstawie refaktury?
- Zamawiający będzie ponosił koszt podatku od środków transportu na podstawie refaktury.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy
(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych
z obsługą serwisową?
- Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy)
w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą
serwisową.
13. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie wpisany do polisy ubezpieczenia, jako
właściciel przedmiotu leasingu?
-Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie wpisany do polisy ubezpieczenia, jako
właściciel przedmiotu leasingu.
14. Prosimy również o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie
ubezpieczony przedmiot zamówienia.
-Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zostanie ubezpieczony przedmiot zamówienia,
Zamawiający wskaże po dokonaniu wyboru oferty.
15. Prosimy o przedstawienie zakresu ubezpieczenie przedmiotu zamówienia oraz informacji w
jakim TU będzie ubezpieczony przedmiot.

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji warunki ubezpieczenia przed
podpisaniem umowy ubezpieczanego przedmiotu dostawy.
16. Czy Zamawiający ubezpieczy pojazdy od dnia rejestracji przedmiotu w Wydziale Komunikacji
do dnia wykupu Przedmiotu Leasingu?
- Zamawiający ubezpieczy pojazdy od dnia rejestracji przedmiotu w Wydziale Komunikacji do
dnia wykupu Przedmiotu Leasingu.
17. Czy Zamawiający dopuści zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany przepisów prawa np. w
przypadku zmiany stawki VAT?
-Zamawiający dopuści zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany przepisów prawa np. w
przypadku zmiany stawki VAT.
18. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje oferty ze stałym oprocentowaniem, czy też
kalkulacja ma być przygotowana ze zmiennym WIBOR 1M?
- Zamawiający oczekuje, że kalkulacja będzie przygotowana na zmiennym WIBOR 1M.
19. Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie zdolności technicznej dokument w postaci kopii
protokołu wydania pojazdu specjalnego podpisany bez zastrzeżeń ?
- Tak. Zamawiający uzna za potwierdzenie zdolności technicznej dokument w postaci
kopii protokołu wydania pojazdu specjalnego.
20. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego,
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami
ubezpieczeniowymi przez okres trwania leasingu.
Potwierdzamy, zgodnie z zapisem w Załączniku nr 7 do SIWZ punkt 5.
21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację pojazdu.
- j.w.
22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu.
- j.w.

