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Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia: 

„Dostawa  w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 

rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni ścieków                              

w Poddębicach” 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie 

dotyczące zamówienia na: Dostawa  w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozrzutnika 

do osadu ściekowego dla Oczyszczalni ścieków w Poddębicach informuje:  

 

Pytanie 1  

Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 48 miesięcy, w tym samym czasie 

zamierza on uiścić 48 rat. Uprzejmie informuję, że w leasingu operacyjnym występuje o jedną ratę 

mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat. 

Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt 

gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji 

oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 47 rat, czas trwania 

umowy 48 miesięcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje ilość 47 rat spłaty. W załączeniu zmieniony formularz ofertowy zawierający 

47 rat spłaty i czas trwania umowy - 48 miesięcy. 

 

Pytanie 2  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela 

opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie 

niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to 

obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą 

tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo 

realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku 

nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z 

tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
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Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się by integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji. W/w tabelę 

należy dołączyć do składanej przez Wykonawcę oferty. 

 

Pytanie 3   

Zamawiający przewidział istotne warunki przyszłej umowy. Czy mogą przybrać one postać aneksu 

do Umowy leasingu standardowo stosowanej przez Wykonawcę i mieć pierwszeństwo stosowania 

przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. 

Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź 

Istotne warunki przewidziane przez Zamawiającego muszą być zawarte w podpisanej umowie 

leasingu a nie aneksie do umowy. 

 

Pytanie 4   

W rozdziale III (warunki gwarancji) SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji 

na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej 

zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o 

modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewni udzielenie 

gwarancji Zamawiającemu… (…)”..  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w rozdziale III SIWZ - Wymagania Zamawiającego 

dotyczące warunków gwarancji z zapisu „Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji min. 12 

miesięcy” na zapis „Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji Zamawiającemu na min. 12 

miesięcy” 

  

Pytanie 5  

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o ich zmniejszenie z 2 % na 1%, z 1 % na 0,5 %. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w rozdziale XVI SIWZ pkt. E – Kary umowne. 

Zapis : 

„  1.  2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

   2.  1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady”  

zmienia się na : 

 „ 1. 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

   2. 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady”. 

  

 

 

 



   

Pytanie 6 

W rozdziale III (l. operacyjny) Zamawiający zapisał, że „ma prawo wcześniejszej spłaty leasingu.  

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami podatkowymi możliwość skrócenia okresu trwania 

umowy istnieje po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji. Proszę o modyfikację zapisu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w rozdziale III SIWZ - Leasing operacyjny o 

następujących parametrach, pkt 8. Z zapisu „Możliwość wcześniejszej spłaty leasingu” na  zapis 

„Możliwość wcześniejszej spłaty leasingu, nie wcześniej niż po upływie 40% normatywnego okresu 

amortyzacji”. 

 

Pytanie 7 

W Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie 

następowała w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Uprzejmie 

informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego 

po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego 

będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi 

wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed 

terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe 

uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. 

Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu 

finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami 

ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu dotyczącego obowiązku zapłaty 

zgodnie z harmonogramem finansowego. Zamawiający oczekuje otrzymywania faktur na raty 

leasingowe.  Zmieniony Formularz ofertowy w załączeniu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


