Racibórz, dnia 04.07.2017r.
PK /04/17
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Nr 1
Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:
„DOSTAWĘ SAMOJEZDNEJ KOSIARKO KARCZOWNICY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU”
Poniżej przekazujemy treść otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1
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.
Odpowiedź:
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.
Pytanie 2
W § 3 ust 6 umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy, będzie wolny od wad
fizycznych i prawnych. Uprzejmie informuję, że wykonawca, nie będący producentem sprzętu nie może złożyć
oświadczenia dotyczącego braku wad prawnych i fizycznych. Proszę o usunięcie zapisu z umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 3 ust 6 umowy. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby
przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa kosiarko karczownicy w formie leasingu operacyjnego, i fakt że Wykonawca zamówienia nie jest jej
producentem nie zwalnia go z takiej odpowiedzialności.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?
Pytanie 4
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich
kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej
trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia
publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku
ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy leasingu wybranego Wykonawcy wraz z Ogólnymi
Warunkami Leasingu, która w swej treści będzie zawierała istotne postanowienia umowy o których mowa w §19
SIWZ, a szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza również aby wzór stanowiący
integralną część SIWZ był umową w sprawie zamówienia publicznego i miał pierwszeństwo stosowania przed
dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Zastrzeżeniem jest że
umowa regulująca wszystkie kwestie związanych z prawidłowym przebiegiem leasingu musi być zaakceptowana
przez Zamawiającego.
Pytanie 5
Zwracamy się o modyfikację zapisów §5 ust. 1 oferty na następujący: „Wykonawca zapewni udzielenie
gwarancji…..”. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić
udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów §5 ust.1 wzoru umowy - zał. nr 5 do SIWZ, które nie
precyzują kto udzieli Zamawiającemu gwarancji.
Pytanie 6
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie terminu otwarcia ofert, § 13 pkt. 4 SIWZ.
Odpowiedź:
Oferty zostaną otwarte w dniu 11.07.2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala 11.
Dokonano sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
Pytanie 7
W pkt. 5 Formularza oferty Zamawiający zapisał, iż Wykonawca ma określić termin dostawy zamiatarki. Z treści
SIWZ wynika, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego kosiarko karczownicy.
Proszę o sprostowanie pkt. 5 Formularza oferty.
Odpowiedź:
Zamówienie dotyczy dostawy kosiarko karczownicy. Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej.
Pytanie 8
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona opłaty wstępna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza że dokona płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
Pytanie 9
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich
zmniejszenie z 0,5% na 0,05%, z 10% na 5%.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych do poziomu:
z 0,5% na 0,1% oraz z 10% na 5%

Stosownie do tego dokonano modyfikacji zapisów §8 ust.1 i 2 wzoru umowy - zał. nr 5 do SIWZ
Pytanie 10
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.07.2017 r. Złożenie oferty w
terminie do 11.07.2017 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie
odpowiedzi.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.07.2017r.
Stosownie do tego dokonano zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz modyfikacji SIWZ.
Racibórz, dnia 04.07.2017r.
PK /04/17
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Nr 1.1
Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:
„DOSTAWĘ SAMOJEZDNEJ KOSIARKO KARCZOWNICY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU”
Pytanie 1
czy Karczownica ,rok produkcji 2017 która ma jedynie przepracowane 5 mth kwalifikuje się do brania udziału w
przetargu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści kosiarko karczownicy która ma przepracowane 5 mth. Przedmiot zamówienia ma być
fabrycznie tj. nie używany.

Stanisław Mucha
Prezes Zarządu
PK Sp.z o.o. w Raciborzu
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