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1. 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 
netto.  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. 

 

2. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu 
klienta. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: 
a)     rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z 

Finansującym, 

 

b)     rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu 

przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą. 

 

4.     Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania 

wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, 

które umożliwią przeprowadzenie takich czynności: 

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2021; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec IV kwartału 2022 zamiennie 

sprawozdanie wg. wzoru F01 za IV kwartał 2022. 

 

5.     Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu na podstawie refaktury? 

Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można 

przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez 

Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki 

związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  
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6.     Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację na podstawie 

refaktury. 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.  

 

7.     Z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu jest sprzętem używanym proszę o informację czy 

Zamawiający poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiający będzie zobowiązany 

do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu 

przez Wykonawcę – Finansującego. 

 

8. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o 
potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie 
w wysokości 200 zł/netto.   

 

9.     Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wpłaty opłaty wstępnej w 

terminie max. 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu. 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące SWZ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 

Łukowie Spółka Akcyjna informuje: 

1. Zgadzamy się, aby integralną częścią Umowy leasingu stanowiła ryczałtowa roczna opłata w 

wysokości: 160,00 zł netto, która zastąpi większość wycenianych oddzielnie czynności 

związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu i w ramach której nie będziemy ponosili 

kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny 

dostęp do Portalu Klienta. 

2. Akceptujemy pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu Klienta. 

3. Potwierdzamy, iż będziemy dokonywali rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych 

tylko z Finansującym. 

4. Potwierdzamy, iż będziemy dokonywali rozliczeń (z tyt. Kar umownych), zgłoszeń wynikających 

z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu bezpośrednio z Dostawcą. 

5. Potwierdzamy, iż będziemy ponosili koszty podatków od środku transportu w czasie trwania 

umowy leasingu. 

6. Potwierdzamy, iż poniesiemy koszty opłat za rejestrację pojazdów. 

7. Potwierdzamy, iż pokryjemy roczny koszt administrowania polisami ubezpieczeniowymi w 

wysokości 200,00 zł rocznie. 

8. Potwierdzamy, iż dokonamy wpłaty opłaty wstępnej w terminie max. 7 dni od daty zawarcia 

Umowy leasingu. 

9. Zamawiający nie zgadza się na dodatkowy koszt  w postaci wyceny pojazdu. 


