
 

 

 

 

Warszawa, dnia 24.02.2020 r. 

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

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 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 1 

Pytanie nr 1. 
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 

oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku 

spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej 

poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - stałe i niezmienne raty w 

trakcie trwania leasingu. 

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). 

 

Pytanie nr 2. 
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: 160 zł. Opłata 
ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową 
obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, 
obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela 
opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania 
Umowy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na taką opłatę. 
 
 
Pytanie nr 3. 
Uprzejmie proszę o korektę formularza oferty - opłata wstępna nie jest ratą, jest dodatkową opłatą. 



 

 

 
 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na korektę formularza oferty. Rata jest to określenie zastosowane 
przez Zamawiającego i w całej dokumentacji postępowania znajduje się wyjaśnienie, że jest to 
„wpłata początkowa stanowiąca 10% ceny ofertowej ładowarki”. 
 
 
Pytanie nr 4. 
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze 
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to 
standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy 
będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w 
przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze/formularzu Wykonawcy 
(Leasingodawcy), z załącznikiem „Istotne Postanowienia Umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) które 
będą miały pierwszeństwo stosowania przed wzorem/formularzem Wykonawcy (Leasingodawcy). 
 
 
Pytanie nr 5. 
Proszę o informację czy przedmiot zamówienia jest sprzętem, który podlega rejestracji. 
 
Odpowiedź: 
 
Przedmiot zamówienia nie jest sprzętem, który podlega rejestracji. 
 
 
Pytanie nr 6. 
Uprzejmie proszę o informacje czy przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie Sprzętu na cały 
okres trwania Umowy leasingu. 
 
Odpowiedź: 
 
Przedmiotem zamówienia (postępowania) jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki wielofunkcyjnej 
- jednej szt. wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu 
operacyjnego na okres 60 miesięcy z opcją wykupu. Zasady ubezpieczania sprzętu są określone w 
"Istotnych postanowieniach umowy" i tylko w takim zakresie postępowanie dotyczy ubezpieczenia 
(przyszłych zasad ubezpieczania sprzętu). 
 
 
Pytanie nr 7. 
W pkt. 15 IPU Zamawiający opisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna 
być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. 
Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę 
wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. 
Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 8. 
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 0,25% na 0,025%, z 10% na 5%. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary z 0,1% na 0,01% oraz z 0,25% na 0,025%. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary z 10% na 5%. 
 
 
Pytanie nr 9. 
Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób 
prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a 
Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do 
Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy. Zastrzeżone kary umowne nie są w żaden sposób 

rażące ani wygórowane. Przewidziane represje dotyczą wyłącznie trzech najistotniejszych kwestii z 

punktu widzenia Zamawiającego. Jednocześnie świadczenie Zamawiającego (Ogrodu) wynikające 

z przyszłej umowy to co do zasady świadczenia pieniężne (obowiązek płatności za faktury). Kary 

umowne można zastrzec wyłącznie dla świadczeń o charakterze niepieniężnym (art. 483 § 1 

Kodeksu cywilnego), a w przypadku uchybień obowiązkom pieniężnym (np. opóźnień w zapłacie za 

faktury) przysługuje roszczenie o odsetki. Co więcej w świetle obecnego orzecznictwa 

niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu 

niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym /vide. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 

listopada 2019 r. (sygn. akt: III CZP 3/19)/. 

 

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. 20 pkt c) 

Skreśla się dotychczasową treść: 

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Leasingodawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 19, a 

w przypadku częściowego odstąpienia - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot 

umowy, którego dotyczy odstąpienie 

i wprowadza nowe brzmienie: 



 

 

 

 

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Leasingodawcy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 19, a w 

przypadku częściowego odstąpienia - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

którego dotyczy odstąpienie 

 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


