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Kalisz, dnia 17 października 2018 roku  
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

dotycząca nabycia (leasing) przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 2 sztuk 
fabrycznie nowych samochodów dostawczych w zabudowie blaszanej 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy w imieniu Zamawiającego udzielam następujących odpowiedzi: 

 

1) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może 
być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego 
poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez 
Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy 
leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i 
posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż poniesie koszt opłaty za rejestrację. 
 
 

2) Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może 
być objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w 
przypadku wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i ewentualnej 
konieczności wyłączenia takiego przedmiotu z Umowy Leasingu.  Ponadto Wykonawca może 
sukcesywnie przekazywać samochody Zamawiającemu w ramach jednostkowych Umów co 
umożliwi szybsze dysponowanie pojazdem przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż każdy samochód będący przedmiotem umowy może być objęty 
odrębną umową leasingową. 
 

3) 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 informuje, iż oczekuje w ofercie oprocentowania stałego. 
 

4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła 
tabela opłat i prowizji, zgodnie, z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o 
wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z 
płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. 
Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli 
umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności, 
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jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny 
wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgadza się, aby tabela opłat i prowizji była integralną częścią 
umowy. 
 

5) Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę?? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie nie jest przedmiotem umowy. 
 

6) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia oferty na leasing operacyjny.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż oferta dotyczy leasingu operacyjnego. 
 

7) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona opłaty wstępnej max. 7 dni od daty zawarcia 
Umowy leasingu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż dokona opłaty wstępnej max. 7 dni od daty zawarcia umowy 
leasingu. 
 

8) Proszę o udzielenie informacji nt. wysokości wpłaty wstępnej oraz wykupu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wpłata wstępna wynosi 10%-20% (leasing na okres 5 lat) i 
następnie wykup pojazdów. 
 

9) W pkt. 1.3 Zapytaniu ofertowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na 
sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co 
najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. 
Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca, 
zapewniamy udzielenie gwarancji… (…)”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje pkt 1.3 Zapytania ofertowego na następujący zapis: „Wykonawca, 
zapewnia udzielenie gwarancji producenta: 
- mechanicznej minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów,  
- obejmującej wszystkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej minimum 48 m-cy, 
- obejmującej perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia minimum 60 m-
cy”. 
 
 

                                                                                                                                       PREZES ZARZĄDU 

                                                                                                                                                  /-/ 

                                                                                                                                                     Tomasz Szymański 

                                              ………………………………….. 
                     /Zatwierdzam/                    


