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1. Prosimy o potwierdzenie, że za dzień ogłoszenia przyjmujemy 9.02.2023 r. 

2. Prosimy o informację, na jaki okres winien zostać udzielony serwis pogwarancyjny. 

3. Prosimy o informację, czy oferty składane elektronicznie winny zostać opatrzone hasłem, które zostanie 

przekazane Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert? 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokona wykupu po zakończeniu okresu leasingu. 

5. Prosimy o informację, 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. 

 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o dopuszczenie złożenia przez Zamawiającego, w 

odpowiedzi na pismo Finansującego dot. opłat jakie należy uiścić celem wykupu (tj. ostatnia rata i kwota 

wykupu w przypadku braku zaległości), pisma informującego o zamiarze skorzystania z opcji odkupu, 

przed upływem terminu płatności ostatniej raty. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż opłata wstępna zostanie wpłacona po podpisaniu umowy, przed 

protokólarnym odbiorem autobusu. 

7. Okres finansowania – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje: 

a) Opłaty wstępnej na poziomie 10%  

b) 59 rat leasingowych 

c) Opłaty za wykup 1% 

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw. koszty prefinansowania, które naliczane są za 

używanie Przedmiotu Zamówienia od dnia odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór 

(koszty naliczane są proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż 

wysokość kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym 

miesiącu, Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie.  

9. Prosimy o: 

a) Potwierdzenie, iż autobus zostanie ubezpieczony w zakresie OC/AC/NNW. 

b) Potwierdzenie, iż w polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Finansujący, 

c) Potwierdzenie, iż autobus zostanie ubezpieczony od dnia rejestracji, 

d) Informację, czy przed odbiorem autobusów Zamawiający dopuści przedstawienie oferty 

ubezpieczeniowej przez Finansującego? 
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10. Potwierdzenie, iż polisy zostaną przedstawione przed ich zawarciem do akceptacji Finansującego, 

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający uiści opłatę w wysokości 250 PLN/rok za każdy autobus z tyt. 

Administrowania polisami obcymi przez Wykonawcę? 

12. Prosimy o potwierdzenie, iż składka ubezpieczeniowa będzie płatna jednorazowo. 

13. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści pobieranie faktur z dedykowanego Portalu Klienta (portal 

jest dla Zamawiającego bezpłatny). 

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Wykazu Usług 

Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych dostępny jest na stronie Internetowej 

Finansującego) obowiązującego u Finansującego oraz opłaty administracyjne zawarte w Umowie 

Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez 

Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy Zamawiającego? 

15. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu poniesiony koszt podatku od środków 

transportu. 

16. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej 

Zamawiającego uprzejmie prosimy o: 

a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za dwa ostatnie lata obrachunkowe wraz ze 

sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz  

Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu), 

b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy.  

c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych,  

d) i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę 

udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę). 

e) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 2022 

r. tj. rozbicie na okresy  do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni, 

f) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej niniejszym 

postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie Zamawiającego wynikające z tejże 

umowy leasingu, 

g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o niezaleganiu ze 

składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym, 

h) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i leasingowych wystawionych 

przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.  

i) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego. 

j) Przedstawienie umowy na świadczenie usług przewozowych zawartej z Gminą Miejską Rzeszów. 

17. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane 

dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w 

przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia 

oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia i nazwiska. 

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723). 

18. Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej  bądź 

opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych 

pytań? 

19. Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy w treści dokumentacji przetargowej bądź w 

innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w imieniu Zamawiającego, w 

tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje 

się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu: 

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy, 

b) o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane 

osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie, 

c) o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane, 



d) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez 

Wykonawcę 

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia 

przekazania ww. informacji. 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące SWZ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 

Łukowie Spółka Akcyjna informuje: 

Ad.1 Za dzień ogłoszenia przyjmujemy 9.02.2023 r. 

Ad. 2 Nastąpiła pomyłka w publikacji, nie oczekujemy serwisu pogwarancyjnego 

Ad.3 Oferty mogą być opatrzone hasłem. 

Ad.4 Potwierdzamy, iż po zakończeniu okresu leasingu dokonamy wykupu przedmiotu leasingu. 

Ad.5 Zgadzamy się na 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. 

Ad.6 Potwierdzamy, iż opłata wstępna zostanie wpłacona po podpisaniu umowy, przed 

protokólarnym odbiorem autobusu. 

Ad.7 Akceptujemy poniższe warunki leasingu 

Opłaty wstępnej na poziomie 10%  

59 rat leasingowych 

Opłaty za wykup 1% 

Ad.8 Prosimy o doprecyzowanie o jakie konkretne koszty są wg. Państwa tzw. kosztami 

prefinansowania,  

Ad.9 

Potwierdzamy, iż autobus zostanie ubezpieczony w zakresie OC/AC/NNW. 

Potwierdzamy, iż w polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Finansujący, 

Potwierdzamy, iż autobus zostanie ubezpieczony od dnia rejestracji, 

Dopuszczamy możliwość przedstawienia oferty ubezpieczeniowej przez Finansującego przed 

odbiorem autobusu 

Ad.11 Deklarujemy, iż uiścimy opłatę w wysokości 250 PLN/rok za autobus z tyt. Administrowania 

polisami obcymi przez Finansującego 

Ad.12 Potwierdzamy, iż składka ubezpieczeniowa będzie płatna jednorazowo. 

Ad.13Zgadzamy się na  pobieranie faktur z dedykowanego Portalu Klienta (portal jest dla 

Zamawiającego bezpłatny). 

Ad14 Zgadzamy się na ponoszenie dodatkowych kosztów wynikających z Wykazu Usług 

Dodatkowych (aktualnie obowiązujący Wykaz Usług Dodatkowych dostępny jest na stronie 

Internetowej Finansującego) obowiązującego u Finansującego oraz opłat administracyjnych 



zawartych w Umowie Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy 

wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy Zamawiającego? 

Ad.15 Deklarujemy zwrot Finansującemu poniesiony koszt podatku od środków transportu. 

Ad.17 Potwierdzamy, że przed podpisaniem umowy leasingu przekażemy Wykonawcy dane 

dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, a w 

przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa 

urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia i nazwiska. 

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723). 

Ad.18 Zgadzamy się na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej  bądź opatrzonej 

podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań? 

Ad.19 W związku z udostępnieniem przez Nas do Wykonawcy w treści dokumentacji przetargowej 

bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w Naszym 

imieniu, w tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, 

zobowiązujemy się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu: 

o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy, 

o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane 

osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie, 

o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane, 

o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez Wykonawcę 

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązujmy się do dostarczenia Finasującemu 

potwierdzenia przekazania ww. informacji. 

 

 


