
 

 

 

 

Warszawa, dnia 25.02.2020 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 2 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych na „Dostawę ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN 

Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego - (znak sprawy 1/ZP/2020)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytanie do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zapytanie Nr 2 

Pytanie nr 1. 
Prosimy o potwierdzenie, czy muszą Państwo uzyskać zgodę na zaciągnięcie zobowiązań, jeśli nie 

to proszę o informację dlaczego nie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje odpowiednim pełnomocnictwem umocowującym do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Polskiej Akademii Nauk. 

 

Pytanie nr 2. 
Prosimy o potwierdzenie, czy wysokość raty ma ulegać zmianie zgodnie ze zmianami stawki WIBOR 
1M, czy też raty mają być stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy? 
 
W przypadku rat stałych i niezmiennych prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby 
ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu płatności dokonanej przez 
Finansującego w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z systemu Reuters (stawka dla tenoru 
równego długości umowy leasingu publikowana na stronie serwisu Reuters „PLNIRS”), powiększone 
o 0,1 p.p., z dnia dokonania płatności do Dostawcy? Finansujący informuje przy tym, iż kontrakt IRS 
zawierany jest najwcześniej w dniu zapłaty, którego na dzień składania ofert Finansujący nie jest w 
stanie dokładnie wskazać. Dzięki wyżej wskazanej formule Finansujący będzie w stanie zaoferować 
stawkę stopy bazowej niepodwyższonej o bufor zmienności na wypadek przyszłych zmian stawek 
IRS. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający określił, iż płatność ma następować w 59 ratach leasingowych o równej wartości. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości rat leasingowych w okresie trwania umowy. 
Zarówno wartość wszystkich rat leasingowych jak i wartość całej umowy winna być stała 
(niezmienna). 
Zamawiający nie wyraża zgody, aby ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona 
w dniu płatności. 



 

 

 
 
 
 
Pytanie nr 3. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz Wykonawcy, np. w 
formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje ustanawiania zabezpieczenia. 
 
 
Pytanie nr 4. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Zamówienia i że 
prawo do nabycia Przedmiotu Leasingu przysługiwać będzie Zamawiającemu pod warunkiem 
uregulowania wszelkich należności z umowy leasingu. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na potwierdzenie zobowiązania się do wykupu Przedmiotu 
zamówienia. Jest to wyłącznie prawo Zamawiającego, z którego może skorzystać.   
 
Zgodnie z pkt. 15 IPU „Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia 
przedmiotu leasingu za cenę w złożonej ofercie tj. wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 
1% wartości ładowarki wielofunkcyjnej w terminie 14 dni po zapłaceniu 59 raty, pod warunkiem 
uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy”. 
 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z IPU prawo do wykupu jest pod warunkiem uiszczenia 
wszystkich opłat i należności wynikających z umowy. 
 
 
Pytanie nr 5. 
Prosimy o potwierdzenie, 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 oraz zapłatę opłaty 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. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie standardowego procesu wykupu stosowanego u 
Finansującego tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu Przedmiotu Leasingu 
po upływie okresu leasingu za wartość końcową oraz zapłatę opłaty za wykup do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty. 
Zgodnie z pkt. 15 IPU „Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia 
przedmiotu leasingu za cenę w złożonej ofercie tj. wartości wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej 
1% wartości ładowarki wielofunkcyjnej w terminie 14 dni po zapłaceniu 59 raty, pod warunkiem 
uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy”. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Pytanie nr 6. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza e-fakturę oraz udostępnienie harmonogramu 
spłat na dedykowanym Portalu Klienta. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 7. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru 
Przedmiotu Zamówienia, przy czym Finansujący informuje, iż opłata wstępna nie jest ratą?. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zapłatę pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 8. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania 
Umowy Leasingu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż Opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania 
Umowy Leasingu 
 
 
Pytanie nr 9. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgodę właściwego organu na dokonanie 
czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bądź o wskazanie podstawy prawnej, zgodnie z 
którą Zamawiający zgody nie potrzebuje. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, iż dysponuje stosowną zgodą Kanclerza Polskiej Akademii Nauk. 

Pytanie nr 10. 
Prosimy o potwierdzenie, iż przez cały czas posiadania Przedmiotu Zamówienia przez 
Zamawiającego, Zamawiający ubezpiecza Przedmiot Zamówienia na swój koszt i we własnym 
imieniu (ubezpieczający): 

a. za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego wskazanego Zamawiającemu przez 
Finansującego albo 

b. we własnym zakresie, lecz wówczas na warunkach nie gorszych niż wskazane w Umowie 
Leasingu Finansującego, tj.: 

            i. w polisie jako ubezpieczony będzie wskazany Finansujący. 
            ii. Zamawiający ubezpieczy Przedmiot Zamówienia w zakresie, tzw. all risk. 
            iii. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy   
                ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu odbioru  
                Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co najmniej na 14 dni przed  
                wygaśnięciem poprzedniej. 



 

 

 
 
 
 
           iv. składka będzie płatna jednorazowo. 
           v. W przypadku, gdy zakres ubezpieczenia będzie oparty o ryzyka nazwane, będzie on  
               obejmował ubezpieczenie przynajmniej od ognia i innych zdarzeń losowych (minimum w  
               zakresie: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch, huragan,  
               powódź, deszcz nawalny, osunięcie i zapadanie ziemi, upadek drzew, masztów, dźwigów  
               i innych budowli, uderzenie pojazdu) oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku, gradu i  
               wandalizmu (dewastacji. 
           vi. franszyza redukcyjna nie będzie wyższa niż 500 PLN. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ubezpieczenia Przedmiotu Zamówienia 
przez Zamawiającego we własnym zakresie, Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi w wysokości 100,00 PLN netto rocznie 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający potwierdza, iż przez cały czas posiadania Przedmiotu Zamówienia ubezpiecza 
Przedmiot Zamówienia na swój koszt i we własnym imieniu (ubezpieczający). 
Jednocześnie zgodnie pkt 13 i 14 IPU (zmiany poniżej): 
 
„Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej na 5 dni przed proponowanym 

terminem odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC oraz 

AC w ruchu krajowym od wskazanego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Leasingobiorca może wyrazić zgodę na propozycję Leasingodawcy lub samodzielnie wskaże 

towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczy przedmiot leasingu z zastrzeżeniem że będzie 

to towarzystwo ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Leasingodawcę”. 

„Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną co najmniej ryzyko odpowiedzialności cywilnej 
(OC) oraz autocasco (AC) na terenie RP. Umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu będą 
zawierane na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia”. 
 
 
Pytanie nr 11. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego?. 
 
Odpowiedź: 
Zmiany umowy zostały przewidziane w IPU w pkt 27-30. W tym zakresie Zamawiający przewiduje 
zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 
 
Pytanie nr 12. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot 
Zamówienia została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia i była przez niego 
wykonywana, tak samo jak obowiązki serwisowe, a nie przez Finansującego? Z zapisów SIWZ 
dotyczących wymogu w przedmiotowej kwestii nie wynika co prawda, że gwarancja ma zostać 
udzielona przez Finansującego, a niniejszy wniosek Finansujący składa dla rozwiania wątpliwości w 
tym zakresie. Finansujący 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. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Finansującego 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 w żaden sposób nie wpłynie 
negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w 
zakresie gwarancji.. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez 

Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia i była przez niego wykonywana, tak samo jak obowiązki 

serwisowe. 

Pytanie nr 13. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej 
oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań?. 
 
Załącznik do pytań: 
Działając na podstawie art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe niniejszym 
upoważniam bank finansujący Wykonawcę (……………………..) do przekazania Wykonawcy 
(……………………..) wszelkich danych i informacji przekazanych bankowi finansującemu 
Wykonawcę i stanowiących tajemnicę bankową w tym zakresie: 
a)       oceny zdolności kredytowej, przyznanych limitów i ich wykorzystania, w tym kopii 
i oryginałów dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów, 
b)      prowadzenia procesu monitorowania Zamawiającego (w przypadku zawarcia umowy z 
Wykonawcą), 
c)       prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego/windykacyjnego (w przypadku zawarcia umowy z 
Wykonawcą), 
d)      zdarzeń mających wpływ na ocenę wiarygodności i rzetelności Zamawiającego. 
 
Upoważniam ………………………………….., na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 
2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. 
Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 
(BIG InfoMonitor) oraz innych biur informacji gospodarczej: 
 
a)       dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny punktowej 
(scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka 
kredytowego. 
 
b)      informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej oświadczenia 
o treści przedstawionej powyżej. 



 

 

 
 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. W zakresie załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy, ust. 11 pkt c) 

Skreśla się dotychczasową treść: 

ponosić koszty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC przez cały okres objęty 

umową oraz ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem ładowarki wielofunkcyjnej, 

w tym opłaty rejestracyjne i koszty serwisu 

i wprowadza nowe brzmienie: 

ponosić koszty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC i AC przez cały okres objęty 

umową oraz ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem ładowarki wielofunkcyjnej, 

w tym opłaty rejestracyjne i koszty serwisu 

2. W zakresie załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy, ust. 12 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji, na rzecz Leasingobiorcy w 

towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Leasingobiorcę. 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu w towarzystwie ubezpieczeniowym 

zaakceptowanym przez Leasingobiorcę. 

3. W zakresie załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy, ust. 13 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej na 5 dni przed proponowanym terminem 

odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC w ruchu 

krajowym od wskazanego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Leasingobiorca może 

wyrazić zgodę na propozycję Leasingodawcy lub samodzielnie wskaże towarzystwo 

ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczy przedmiot leasingu z zastrzeżeniem że będzie to 

towarzystwo ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Leasingodawcę 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej na 5 dni przed proponowanym terminem 

odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC oraz AC w 

ruchu krajowym od wskazanego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Leasingobiorca 

może wyrazić zgodę na propozycję Leasingodawcy lub samodzielnie wskaże towarzystwo 

ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczy przedmiot leasingu z zastrzeżeniem że będzie to 

towarzystwo ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Leasingodawcę 



 

 

 

 

 

4. W zakresie załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy, ust. 14 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną co najmniej ryzyko odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na terenie RP. Umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu będzie zawierał Leasingodawca z 

Ubezpieczycielem na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną co najmniej ryzyko odpowiedzialności cywilnej 

(OC) oraz autocasco (AC) na terenie RP. Umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu będą 

zawierane na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 

Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

1/ZP/2020. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


