
Chorzów, dnia 21.10.2010r. 
 
ND/DZ/2462/2010 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny 
używanego taboru tramwajowego 105Na- nr sprawy DF/506/2010. 
 
 
W związku z pytaniami wykonawców odnośnie SIWZ do postępowania jw. wyjaśniam: 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydanie Wykonawcy na jego wniosek przez właściwy 
Urząd Skarbowy oraz właściwy inspektorat ZUS zaświadczeń w trybie art. 306 lit. „g” 
ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczących braku zaległości Zamawiającego, w związku 
z nabyciem przedmiotu leasingu od Zamawiającego, wydanych nie wcześniej niż 3 dni przed 
zawarciem umowy sprzedaży? (w załączeniu przedstawiamy wzory wniosków do US i ZUS 
jakie należałoby w takiej sytuacji złożyć). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyklucza wyrażenia zgody na wydanie wykonawcy na jego wniosek 
powyższych zaświadczeń. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Rozdziału XVII punkt 4 SIWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie przed zawarciem umowy sprzedaży 
zaświadczeń z Krajowego Rejestru Zastawów, potwierdzający brak ustanowionych zastawów 
rejestrowych na wagonach tramwajowych, stanowiących przedmiot leasingu (zamówienia)? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyklucza wyrażenia zgody w zakresie przedstawienia zaświadczeń 
z Krajowego Rejestru Zastawów. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Rozdziału XVII punkt 10 SIWZ: 
Prosimy o potwierdzenie, iż protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie jednocześnie 
protokół przekazania taboru tramwajowego do leasingu. Czy Wykonawca może przedłożyć 
wraz z ofertą wzór protokołu zdawczo-odbiorczego? 
Odpowiedź 
Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania taboru 
tramwajowego do leasingu.  
Treść protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie ustalona z wybranym wykonawcą. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, o jaki rodzaj leasingu chodzi Zamawiającemu: 
operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) czy finansowy 
(w ujęciu podatkowym i bilansowym)? W przypadku dowolności dla Wykonawców złożenie 
ofert na leasing operacyjny i kapitałowy spowoduje nieporównywalność składanych ofert. 
Odpowiedź 
Leasing operacyjny - zgodnie z Rozdziałem III pkt 4. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o przekazanie operatu szacunkowego zestawu tramwajowego wskazanego 
w Rozdziale III SIWZ w tabeli w pozycji numer 12 o numerze wewnętrznym 550. Prosimy 
również o podanie jego numeru fabrycznego. 



Odpowiedź 
Informuję, że operat szacunkowy zostaje udostępniany wykonawcom na ich prośbę. Wagon 
o numerze wewnętrznym 550 posiada nr fabryczny 913. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wraz z ofertą wzoru umowy zobowiązującej 
do sprzedaży, zawieranej przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z umową leasingu, 
w której Zamawiający zobowiązuje się do zakupu za określoną cenę przedmiotu leasingu po 
okresie obowiązywania leasingu a Wykonawca zobowiązuje się ten przedmiot sprzedać 
Zamawiającemu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje złożenia wraz z ofertą wzoru umowy sprzedaży wagonów po 
okresie obowiązywania leasingu. Stosowne zapisy zobowiązujące Zamawiającego do 
zawarcia umowy sprzedaży po upływie okresu leasingu winny znaleźć się w umowie 
leasingowej. 
 


