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przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego 

typu śmieciarka z prawem wykupu” 

 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

 

W związku z wpływem zapytania Wykonawcy Zamawiający przedstawia treść 

zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

 

1) PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu wekslem wraz z 

deklaracją wekslową? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 
Nie. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy. 
 
2) PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy leasingu Wykonawcy wraz z OWUL? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Ale z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w interpretacji zobowiązań i uprawnień stron 
mają kolejno: zapisy SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami w SIWZ (w tym istotne elementy 
umowy określone przez Zamawiającego), zapisy oferty wykonawcy, umowa leasingu, ogólne 
warunki umowy leasingu. 
 
3) PYTANIE 
W pkt. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ (Istotne elementy umowy) Zamawiający wyklucza 
ponoszenie opłat dodatkowych, a mimo to w pkt. 19 zgadza się na wprowadzenie Tabeli 
Opłat i Prowizji. Zatem prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wyraża zgodę na 
ponoszenie dodatkowych opłat zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą u 
Finansującego. 
 
ODPOWIEDŹ: 



Tak. Zamawiający wyraża zgodę na ponoszenie dodatkowych opłat wynikających z tego typu 

tabel, ale wyłącznie w sytuacjach gdy zaistnieje potrzeba wykonania przez Wykonawcę 

dodatkowych czynności nie określonych w SIWZ w związku z wnioskami Zamawiającego. 

 

4) PYTANIE: 

W treści SIWZ Zmawiający wskazał, że będzie samodzielnie ponosił koszty ubezpieczenia w 
zakresie AC/OC/NW. W tej sytuacji prosimy o wskazanie jaki będzie zakres ubezpieczenia 
m.in. udział własny, brak redukcji sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie od kwoty netto lub 
brutto, itp. ewentualnie powinna być modyfikacja treści SIWZ w ten sposób, że Zamawiający 
każdorazowo musi przedstawić Wykonawcy do akceptacji własne warunki ubezpieczenia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przewiduje następujący zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie OC obejmujące 
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium państw, po których będzie się 
poruszał pojazd. Ubezpieczenie autocasco (AC) w ruchu krajowym i zagranicznym, wraz z 
ryzykiem kradzieży - zakres pełny. Klauzule dodatkowe przy ubezpieczeniu AC: brak udziału 
własnego, brak franszyzy redukcyjnej, franszyza integralna nie wyższa niż 500 PLN, brak 
redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, zachowanie przez pierwsze sześć 
miesięcy wartości fakturowej pojazdu jako sumy ubezpieczenia (pojazd fabrycznie nowy), 
brak potrąceń amortyzacyjnych. 
 
5) PYTANIE: 

Czy Zamawiający w przypadku niezgodności przedstawionego ubezpieczenia z 

obowiązującymi u Finansującego wymogami dokona potrzebnej zmiany w warunkach 

ubezpieczenia? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający dokona takiej zmiany. 

 
6) PYTANIE: 

Z uwagi na brak regulacji w SIWZ odnośnie obowiązku Zamawiającego zapewnienia 

ciągłości ubezpieczenia, w tym także za okres pomiędzy ewentualnym upływem okresu 

leasingu, a chwilą, w której Zamawiający nabędzie przedmiot leasingu (ewentualnie dokona 

jego zwrotu względem Wykonawcy jako właściciela przedmiotu leasingu) prosimy o 

wyjaśnienie czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność, gdyby okazało się, że nie 

zawarto ubezpieczenia, albo ubezpieczenie było na inny zakres niż początkowo ustalono. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność. Zamawiający zamierza zachować 
ciągłość ubezpieczenia. 
 
7) PYTANIE: 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której – w przypadku braku 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawiającego – ubezpieczenie takie będzie mógł 

zawrzeć Finansujący, a także czy w takim przypadku będzie miał prawo do obciążenia 

Zamawiającego kosztem usługi ubezpieczeniowej, na którą składać się będzie wartość 

składki, koszt finansowania składki, oraz podatek VAT. 

 

ODPOWIEDŹ:Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie działanie Wykonawcy. 


