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Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

 W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na 

zadanie p.n.: „Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 

3,5 tony” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione 

pytania: 

Pytanie nr 1 

Zamawiający przewidział istotne postanowienia umowne, jako załącznik 7 do SIWZ. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę, by postanowienia te przybrały formę umowy w sprawie 

zamówienia publicznego? Umowa ta miałaby pierwszeństwo stosowania w razie 

ewentualnej sprzeczności z umową leasingową i Ogólnymi Warunkami Umów 

Leasingowych stosowanych przez Finansującego.  

Odpowiedź:  

Tak Zamawiający wyraża zgodę na to, aby zawarte w załączniku nr 7 SIWZ istotne 

postanowienia znalazły się w treści zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Pytanie nr 2 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację Sprzętu. 

Koszt ten może być doliczony do wartości składanej oferty (ujęty w wartości składanej 

oferty). Zamawiający ponosi go na podstawie re – faktury wystawionej przez 

Finansującego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na poniesie kosztu opłaty rejestracyjnej Sprzętu będącego 

przedmiotem nin. postępowania. Koszt ten należy doliczyć do ogólnej wartości składanej 

oferty.  

Pytanie nr 3 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na leasing fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentów niezbędnych do 

oceny kredytowej pod kątem udzielenia finansowania w formie leasingu. 

Uprzejmie proszę o przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów: 

- bilansu i rachunku zysków i strat narastająco za dziewięć miesięcy 2013 roku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty w załączeniu.  

 

 Kierownik Zamawiającego: 
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