
         

Nowy Sącz, dnia 23 maja 2022 r.  

 

Sprawa: ZP.60.DEK.5.2022                                        

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego 

pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 

3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 

typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.” 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących 

odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Pytanie: 
W nawiązaniu do zapisu rozdziału 10, pkt. 5 SWZ proszę o korektę zapisu: „5. Cena ofertowa podana 
w formularzu „Oferta” ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy leasingu, z tym że cześć 
odsetkowa raty leasingowej ustalona jest dla wysokości stopy WIBOR  1 M PLN obowiązującej w dniu 
ogłoszenia przetargu (niniejszej SIWZ) i w czasie trwania umowy będzie podlegała odpowiedniej 
zmianie w stosunku do poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty, tj. obniżeniu w przypadku spadku 
stopy WIBOR 1 M i podwyższeniu w  przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M.”  

Wykonawca składa ofertę w oparciu o WIBOR z dn. 16.05.22 r., jednakże w przypadku wyboru oferty 
najkorzystniejszej Finansujący ma obowiązek podpisać umowę leasingu z Leasingobiorcą w oparciu  
o aktualną stawkę WIBOR obowiązującą w dniu podpisania Umowy. Z uwagi na dynamicznie 
zmieniająca się sytuacja na rynku finansowym Leasingodawca nie zapewnia, że wartość stawki WIBOR 
w dniu ewentualnego podpisania Umowy będzie wynosiła tyle ile wynosiła 16.05.22 r.  

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie w sposób następujący: 
Cena ofertowa podana w formularzu „Oferta” ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy 
leasingu, z tym że cześć odsetkowa raty leasingowej ustalona jest dla wysokości stopy WIBOR  
1 M PLN obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu (niniejszej SIWZ) dla celów wyliczenia wartości 
oferty. Do umowy zastosowanie będzie miała stawka WIBOR z dnia zawarcia umowy i w czasie trwania 
umowy będzie podlegała odpowiedniej zmianie w stosunku do poziomu przyjętego w dniu zawarcia 
umowy tj. obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1 M i podwyższeniu w  przypadku wzrostu 
stopy WIBOR 1 M. 

 
 


