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Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu

pługa do odśnieżania w formie

i

Odpowiedzi na pytania
E

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku spadki stawki WIBORIM poniżej zera, do
kalkulacji harmonogramu zostanie przyjęta stawka WIBORIM równa 0%.

Tak, zostanie przyjęta stawka WIBORIM równa 0%
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zapłatę
podpisaniu umowy, przed protokólarnym odbiorem Przedmiotów.

opłaty

wstępnej

po

Nie, opłata wstępna zostanie wniesiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu

zamówienia.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zapłatę opłaty wstępnej na podstawie
zawartej umowy. Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po dokonaniu płatności
przez Zamawiającego.

Jak w punkcie 2.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści doliczenie opłaty za rejestrację do
leasingowej? Informacja o wysokości tej opłaty zostanie umieszczona na fakturze.

Tak, opłata za rejestrację może być doliczona do
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku
poinformuje o tym fakcie Finansującego.

1

1

raty

raty.

naliczenia kar umownych

Zamawiający

Tak, w przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający poinformuje o tym
fakcie Finansującego.

6.

Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne
wynagrodzenia należnego Finansującemu.

kary

umowne

nie

będą

potrącane

z

Tak, ewentualne kary umowne nie będą potrącane z wynagrodzenia należnego
Finansującemu.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści osobne płatności za raty leasingowe
oraz ubezpieczenie? Finansujący informuje przy tym, iż nie może wliczyć kosztu
ubezpieczenia do comiesięcznej raty leasingowej. Wynika to z przepisów mówiących o
tym, że ubezpieczenia nie są objęte podatkiem VAT. Z tego względu, Finansujący
wystawi raz w miesiącu fakturę za ratę (z wliczonym podatkiem VAT) oraz raz w
miesiącu notę ubezpieczeniową (bez VATu).
Oba dokumenty będą wystawiane w tym samym terminie.
W przypadku zgody, prosimy o dopuszczenie dodania w formularzu osobnego wiersza w
kalkulacji dotyczącego kosztów ubezpieczenia.

Tak, Zamawiający dopuszcza osobne płatności za raty leasingowe i ubezpieczenie.
Tak, Zamawiający dopuszcza dodanie w formularzu ofertowym osobnego wiersza w
kalkulacji dotyczącego ubezpieczenia.
Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien przedstawić ofertę ubezpieczenia na
cały okres trwania umowy?

Tak, Wykonawca powinien przedstawić ofertę ubezpieczenia na cały okres trwania
umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu
leasingu po upływie okresu na jaki umowa leasingu została zawarta i uregulowaniu
wszystkich należności wynikających z umowy.

Tak, Zamawiający zobowiązuje się do wykupienia przedmiotu leasingu po upływie
okresu na jaki umowa leasingu została zawarta i uregulowaniu wszystkich
należności wynikających z umowy.
10. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupy stosowany
u Finansującego, tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu
Przedmiotu Leasingu po upływie okresu leasingu za wartość końcową
zapłatę opłaty

oraz

za wykup do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty?
Po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy
Zamawiający niezwłocznie otrzyma oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej w umowie
leasingu, będące jednoznacznym z zawarciem umowy sprzedaży.

Tak, Zamawiający
Finansującego.

dopuszcza

standardowy

proces

wykupy

stosowany

u

Tak, Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia (w tym z tyt. kar umownych),
zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu
bezpośrednio z Dostawcą.

„z

chwilą
prosimy o modyfikacje zapisu poprzez dodanie słów:
zapłaty za wykup oraz wszelkich należności wynikających z umowy leasingu (...)”

16. SWZ, pkt. 25.9

-

25.9

—

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w tym zakresie.
17. Prosimy o informację czy Zamawiający wystawi na rzecz Finansującego zabezpieczenie
umowy leasingu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Tak, Zamawiający wystawi na rzecz Finansującego zabezpieczenie umowy leasingu
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
18. SWZ,
a)

b)

c)

d)

pkt 25.11

wraz z podpunktami:
czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Leasingu, w konsekwencji
obowiązki gwarancyjne, serwisowe było świadczone przez sprzedawcę (Dostawcę)
Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Leasingu)?
czy Zamawiający dopuszcza, by obowiązki określone w przedmiotowym punkcie były
wykonywane przez Dostawcę — podmiot niebędący Finansującym w umowie leasingu,
ale będący sprzedawcą (Dostawcą) i gwarantem Przedmiotu Zamówienia?
Finansujący składa niniejszy wniosek w celu upewnienia się, że obowiązki te mogą
być realizowane przez Dostawcę Przedmiotu Leasingu, bowiem Finansujący jako
spółka świadcząca wyłącznie usługi finansowe zawierając umowy leasingu nie może
świadczyć usług gwarancyjnych i serwisowych, a te będą świadczone przez
konsorcjanta Wykonawcy — Dostawcę Przedmiotu Zamówienia odpowiedniego do
wymagań opisanych w SWZ.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza, by obowiązki gwarancyjne były wykonywane przez
Dostawę, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę
punktu 25.10 w zakresie usunięcia z warunków umowy leasingu obciążającej
Wykonawcę kary umownej za zwłokę w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej.

Tak, Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Leasingu, w
konsekwencji obowiązki gwarancyjne, serwisowe były świadczone przez sprzedawcę
(Dostawcę).
Zapisy punktu 25.10 w zakresie kar umownych za zwłokę w przystąpieniu do
naprawy gwarancyjnej zostaną przeniesione do punktu 25.11 (Gwarancja).
19. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zapewnił udzielenie

gwarancji jakości na Przedmiot Zamówienia oraz wykonywanie usług serwisowych przez
Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia, a nie przez Finansującego/Wykonawcę?

„Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści aby Projektowane Postanowienia
Umowy stanowiły załącznik do umowy Finansującego? W przypadku sprzeczności
zapisów umowy
Projektowanymi Postanowieniami Umowy, pierwszeństwo stosowania
będą miały Projektowane Postanowienia Umowy.

11

z

Tak, Zamawiający dopuszcza aby Projektowane Postanowienia Umowy stanowiły
załącznik do umowy Finansującego.
12,

Prosimy o informację czy Zamawiający
odbioru Przedmiotu Zamówienia?

dopuści zapłatę pierwszej raty w miesiącu

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje

tzw. koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia
dnia odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane
proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to,
wysokość kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia
pierwszym miesiącu, Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie.

Tak, Zamawiający dopuszcza
przedmiotu zamówienia.

3.

zapłatę

pierwszej

raty

w

miesiącu

od
są
iż

w

odbioru

Prosimy o dopuszczenie przedstawienia harmonogramu spłat na dedykowanym Portalu
Klienta po uruchomieniu Umowy Leasingu, tj. po odbiorze Przedmiotów Zamówienia.

Tak,
Zamawiający
dopuszcza
przedstawienie harmonogramu spłat na
Portalu
Klienta
uruchomieniu
dedykowanym
Umowy Leasingu, tj. po odbiorze
po
przedmiotu zamówienia.
14. Prosimy o informację, co oznacza

uwzględnienie na harmonogramie zasad płatności?
Jednocześnie prosimy o usunięcie tego zapisu. Finansujący informuje, iż formularz
obejmuje numer faktury, terminy płatności oraz wysokość opłat w podziale na kapitał i
odsetki, kwotę spłaty oraz saldo.

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w tym zakresie.
15. Prosimy o potwierdzenie, że:

Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia (w tym z tyt. kar umownych), zgłoszeń
wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego bezpośrednio
z Dostawcą?
a)

i

Tak, Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących
leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym.

opłat

Finansujący/Wykonawca wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich
Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz
nie świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą.

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zapewnił udzielenie gwarancji
jakości na Przedmiot Zamówienia oraz wykonywanie usług serwisowych przez
Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia.
20. Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności
Przedmiotu Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego
przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z
gwarancji, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem
Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z
Wykazu Usług Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych
dostępny jest na stronie Internetowej Finansującego) obowiązującego u Finansującego
oraz opłaty administracyjne zawarte w Umowie Leasingu za dodatkowe czynności
związane
przedmiotowej
wykonywane
z
obsługą
umowy
przez
Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy Zamawiającego?

Tak, Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Wykazu Usług
Dodatkowych obowiązującego u Finansującego oraz opłaty administracyjne zawarte
w Umowie Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej
umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy
Zamawiającego.
21. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność
finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:

dokonania analizy

a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2019 oraz 2020 rok wraz

ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww.
sprawozdania oraz
Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania
podlegają badaniu),
b)przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności pozabilansowych (w tym
aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę
udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
c)przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego
o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
leasingowych
d)przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych
banki
wystawionych przez
oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.

i

Zamawiający przedstawi żądane dokumenty w formie skanów (załączniki do
niniejszej odpowiedzi).

22. Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność

dokonania analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego
zgód korporacyjnych na złożenie oferty przetargowej, oraz z uwagi na stan zagrożenia
epidemicznego uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na
dzień 27 sierpnia 2021 r.
2777777777777
23. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże

Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz
państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie
Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru
PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych
dane dotyczące imienia, nazwiska i obywatelstwa.
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia
obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz 723) o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane.
24. Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w
wersji papierowej
bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści
przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji
papierowej bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści
przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań
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