
 

                                                           Wierzbinek, dnia  07-08-2020 r. 

                                   Wykonawcy 

Dotyczy: ZP.1/2020 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego, z opcją wykupu” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 1843) 

dalej zwaną PZP, przekazuje treść pytania z dnia 06-08-2020 r. 

wraz z odpowiedzią.  

 

Prosimy o rozważenie akceptacji przez Zamawiającego zmiany zapisu  

rozdziału XVI, pkt. 3 SIWZ. Raty leasingowe uiszczane są w terminach  

comiesięcznych OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ODBIORZE SPRZĘTU.  

LEASINGOBIORCA WPŁACA JE NA PODSTAWIE HARMONOGRAMU FINANSOWEGO BĘDĄCEGO 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY LEASINGOWEJ. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu 

środków na rachunek leasingodawcy.  

Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności  

raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty  

leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca  

następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest  

do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego  

będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane  

są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zapis zmieniający w XVI, pkt. 3 SIWZ 

W rozdziale XVI, pkt. SIWZ Zamawiający zapisał, iż kryterium wyboru oferty będzie m.in. termin płatności 

faktury od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu  

 

3.Do  oceny kryterium „termin  płatności  faktury”  będzie brany pod uwagę termin  

       płatności faktury (wyrażony w dniach) zaoferowany przez Wykonawcę w  Formularzu Oferty  

       (Załącznik nr 1 do SIWZ).  

a)Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni, minimalny 14 dni licząc od dnia  

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

b)W zależności  od terminu  płatności  faktury zaoferowanego przez  Wykonawcę -Oferta Wykonawcy w 

kryterium „termin płatności faktury” otrzyma następującą ilość punktów:  

1) 14-20 dni – otrzyma 0,00 pkt  

2) 21-29 dni – otrzyma 5,00 pkt  

3) 30 i więcej dni – otrzyma 10,00 pkt  

Dopisuje zapis: 

„Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca  

następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest  

do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego  

będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane  

są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy” 

 

              Prezes Zarządu  

              Adrian Antoniak 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


