
 
 

Chorzów, dnia 07.09.2010r. 
 
ND/DZ/1982/10 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny 
używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. 
 
W związku z pytaniami wykonawców odnośnie SIWZ do postępowania jw. wyjaśniam: 
Pytanie 1 
W dniu 01 września 2010 roku w odpowiedzi na pytanie numer 9 Zamawiający potwierdził 
opinię jednego z potencjalnych wykonawców, iż w punkcie 3a) Formularza oferty należy 
umieścić kwotę poszczególnych miesięcznych rat leasingowych tak jak w tabeli w pkt 4. 
Odpowiedź ta rodzi poważne wątpliwości co do sposobu złożenia oferty. W pkt 3a) 
Formularza oferty zgodnie z aktualnym opisem podać należy: „marża przez cały okres 
leasingu”. Opis ten w żadne sposób nie wskazuje na konieczność umieszczenia w nim „kwot 
poszczególnych rat leasingowych”. Obie te wartości są od siebie zupełnie różne, oraz 
niezwiązane bezpośrednio ze sobą. Odpowiedź z dnia 01 września 2010 jest więc sprzeczna z 
zapisem umieszczonym w pkt 3a) Formularza oferty. W opinii Wykonawcy w pkt 3a) podać 
należy marżę danego wykonawcy zgodnie z zastosowaną do obliczeń stopą procentową 
marży którą wykonawcy muszą podać w pkt 2a) Formularza oferty. 
Odpowiedź 
Ofertę należy sporządzić zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 01.09.2010r. tj. w 
pozycji 3a) należy umieścić kwotę poszczególnych rat leasingowych brutto. Rata leasingowa 
zawiera stałą część oraz marżę wyliczoną na podstawie procentu wskazanego przez 
wykonawcę w pkt. 2a). 
 
Pytanie 2 
Czy w pkt 2 b) i c) kwoty wysokości czynszu inicjalnego oraz innych kosztów należy podać 
w wartościach netto czy w wartościach brutto? 
Odpowiedz 
Wszystkie kwoty winny być wartościami brutto, gdyż zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych cena oferty zawiera podatek od towarów i usług. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację, czy w punkcie 3a) Formularza oferty Wykonawca umieszcza kwotę 
(sumę) poszczególnych miesięcznych rat leasingowych brutto wraz z wartością końcową czy 
jedynie kwotę (sumę) poszczególnych miesięcznych rat leasingowych brutto. 
Odpowiedź 
Pozycja ta winna zawierać sumę poszczególnych rat leasingowych brutto bez wartości 
końcowej. 
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