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przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów
specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu”

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp
(trzecia 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:
„Odnosząc się do zapisu pkt. 17 IPU prosimy o akceptację zamiennie następującego
scenariusza jaki występuje u Wykonawcy i jest stosowany wśród innych Leasingodawców tj.
W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia Sprzętu
umowa leasingu wygasa. Rozliczenie finansowe umowy następuje nie wcześniej niż z
momentem wypłaty odszkodowania lub też odmowy takiej wypłaty. Z tą chwilą
Leasingobiorca, oprócz wymagalnych niezapłaconych płatności wobec Leasingodawcy, płaci
jednorazowo opłatę z tytułu utraty Sprzętu. Kwotę opłaty ustala się jako różnicę pomiędzy
należnościami Leasingodawcy a odszkodowaniem uzyskanym przez niego w związku z
utratą, zniszczeniem lub nienaprawialnym uszkodzeniem Sprzętu oraz, w przypadku kasacji,
wartością

netto

pozostałości

Sprzętu.

Należności

Leasingodawcy

stanowią

sumę

zdyskontowanych czynszów pozostałych do zapłaty, których termin płatności przypadał
będzie zgodnie z harmonogramem finansowym po dniu wygaśnięcia umowy leasingu oraz
wartości końcowej Sprzętu netto określonej w umowie. Dyskonto oblicza się według
następującej stawki: dla umów w których określono stawkę podstawową według stawki
podstawowej,

dla

pozostałych

umów

według

stawki

WIBOR

dla

depozytów

sześciomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego
miesiąc rozwiązania umowy. Dyskonto nie dotyczy czynszów, do których faktury wystawiono

przed

dniem

rozwiązania

umowy

jak

i

wartości

końcowej

Sprzętu.

Należności

Leasingodawcy obliczone w powyższy sposób nie mogą być jednak niższe niż pozostały do
spłaty kapitał z umowy, rozumiany jako wartość ofertowa Sprzętu pomniejszona o kapitał już
spłacony przez Leasingobiorcę, wykazany na wystawionych przez Leasingodawcę fakturach.
W przypadku gdy suma odszkodowania otrzymanego przez Leasingodawcę oraz wartości
netto pozostałości Sprzętu będzie wyższa od należności Leasingodawcy, to różnica będzie
przelana na rachunek wskazany przez Leasingobiorcę, pod warunkiem, iż Leasingobiorca
spłacił wszystkie należności wynikające z umowy. Leasingobiorca przekazuje, na swój koszt,
ewentualne pozostałości Sprzętu Leasingodawcy lub osobie przez niego wskazanej.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w umowie wskazanego powyżej zapisu.

