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Dotyczy postępowania nr 07/PN/2019 na Wybór podmiotu finansującego pozyskanie przez Polski 

Holding Nieruchomości S.A. najkorzystniejszej oferty finasowania samochodów niskoemisyjnych 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotu 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

 
Pytania: 

 

1. 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. 

 
2. 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 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. 
 

3. 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 

 

Odpowiedzi: 

Ad 1. 
Zamawiający potwierdza zawarcie umowy ramowej na dostawę aut i jednocześnie potwierdza, że każdy 
zamówiony samochód może być objęty odrębną Umową leasingową. 
 
Ad 2. 
Zamawiający zgadza się, aby integralną częścią umowy stanowiła tabela opłat i prowizji.  
 
Ad 3. 
Zamawiający potwierdza, iż poniesie koszt opłat za rejestracje pojazdów na podstawie refaktury wystawionej w 
trakcie trwania umowy leasingowej.  

 


