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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dot.  przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu  Udzielania 

 Zamówień Sektorowych na dostawy pn. „Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie 

 leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”. 

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyjaśnień: 

 

 

Zapytanie 1:   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu      

stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 

150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł, 75 zł za umowy         

o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł. Tabela opłat jest częścią OWUL – co 

gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

 

 

Wyjaśnienie 1:  Zgodnie z § 15 ust. 1 projektu Umowy: „Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 

i „Umowa Leasingu Operacyjnego” z dnia ……… oraz „Ogólne Warunki Umowy 

Leasingu” wraz z tabelą opłat i prowizji”. Zatem zarówno OWUL, jak i Tabela opłat są 

załącznikami do Umowy i znajdują zastosowanie, w takim zakresie, w jakim nie są 

sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową (§ 15 ust. 2 

umowy).  

 

 

Zapytanie 2:   Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje 

jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie 

zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie - umowy 

leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Wyjaśnienie 2:  Zgodnie z § 15 ust. 1 projektu Umowy: „Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 

i „Umowa Leasingu Operacyjnego” z dnia ……… oraz „Ogólne Warunki Umowy 

Leasingu” wraz z tabelą opłat i prowizji”. Zatem zarówno Umowa leasingu operacyjnego, 

OWUL, jak i Tabela opłat są załącznikami do Umowy Zamawiającego (wzoru 

Zamawiającego) i znajdują zastosowanie, w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne              

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową (§ 15 ust. 2 umowy).  
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Zapytanie 3: W § 13 ust. 4 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: „Finansujący nie może przenieść 

wierzytelności wynikających z realizacji z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.” Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów 

projektu umowy na następujący: 

Zamawiający wyraża zgodę na: 

- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy 

Finansującego; 

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, 

która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań. 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń 

samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami 

innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank 

udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji 

umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest 

uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy. 

 

Wyjaśnienia 3: Brak zgody Zamawiającego na zmianę postanowienia. Rozwiązania proponowane przez 

Finansującego są możliwe, jednakże za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego pod 

rygorem nieważności.  
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