Racibórz, dnia 20.01.2017r.
PK /01/17
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Nr 3
Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:
„DOSTAWĘ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM W FORMIE LEASINGU
OPERACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W
RACIBORZU”
Poniżej przekazujemy treść otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający potwierdza złożenie wybranemu Wykonawcy zabezpieczenia do umowy leasingu w postaci
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę sumy rat leasingowych brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza złożenie wybranemu Wykonawcy zabezpieczenia do umowy leasingu w postaci
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę sumy rat leasingowych brutto.
Pytanie 2
Czy 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 6 do SIWZ?
Uzasadnienie:
Każdy Wykonawca (firma leasingowa) jako profesjonalista w zakresie usług leasingowych wypracowała treść oraz
strukturę umowy leasingu w zgodności z prawem cywilnym (art.709 Kodeksu Cywilnego o leasingu), podatkowym
dla zachowania jej poprawności i zgodności z prawem.
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 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem że umowa ta musi być zaakceptowana
przez Zamawiającego.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie opłat dotyczących obsługi umowy leasingu w okresie jej trwania na
podstawie dołączonej przez Wykonawcę do oferty przetargowej stosownej Tabeli Opłat i Prowizji?
Uzasadnienie:
Ponieważ w okresie trwania umowy leasingu (pięcioletni okres) mogą wystąpić dodatkowe prace oraz czynności
Wykonawcy, których częstotliwość oraz skalę nie można przewidzieć na dzień składania ofert Np. dodatkowe
czynności obsługi umowy leasingu, wydanie zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, przekazanie informacji,
wydanie opinii na temat współpracy, decyzji w sprawie restrukturyzacji umowy (na wniosek Zamawiającego)
Wykonawca nalicza opłaty zgodnie z ustaloną tabelą Opłat i Prowizji, która stosowana jest przez dostawców usług
finansowych w postaci leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie opłat dotyczących obsługi umowy leasingu w okresie jej trwania na
podstawie dołączonej przez Wykonawcę do oferty przetargowej stosownej Tabeli Opłat i Prowizji. Całość opłat i
kosztów powinna być wliczona w cenę przedmiotu zamówienia.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 1 lit. f treści Załącznika nr 4 do SIWZ o nowym brzmieniu:
„Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy
leasingu:
- w zakresie komunikacyjnym AC, OC, NNW (jeśli zamiatarka będzie rejestrowana) lub
- równoważnie w zakresie ubezpieczenia majątkowego (jeśli zamiatarka nie będzie rejestrowana)
na warunkach i w firmie ubezpieczeniowej zaakceptowanej przez Wykonawcę w drodze odrębnego porozumienia.
Koszty ubezpieczenia pojazdu przez okres obowiązywania umowy nie stanowią składnika ceny ostatecznej
wykonania zamówienia”.
Uzasadnienie:
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Koszty, a zarazem zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW lub ubezpieczenia majątkowego są
obecnie podatne na duże wahania cen oraz zmian warunków. W drodze porozumienia z Zamawiającym, wybrany
Wykonawca pragnie zachować pewność optymalnego ubezpieczenia zamiatarki i odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeniowego od wszelkich ryzyk szkód, uszkodzeń, utraty, kradzieży etc.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 1 lit. f, Załącznika nr 4 do SIWZ na nową, o następującym
brzmieniu:
„Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy
leasingu:
- w zakresie komunikacyjnym AC, OC, NNW (jeśli zamiatarka będzie rejestrowana) lub
- równoważnie w zakresie ubezpieczenia majątkowego (jeśli zamiatarka nie będzie rejestrowana)
na warunkach i w firmie ubezpieczeniowej zaakceptowanej przez Wykonawcę w drodze odrębnego porozumienia,
pod warunkiem że cena tego ubezpieczenia będzie niższa od takiego samego ubezpieczenia zawartego przez
Zamawiającego z firmą ubezpieczeniową wybraną przez Zamawiającego w drodze przetargu, z którą Zamawiający
posiada umowę w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego i majątkowego. Koszty ubezpieczenia pojazdu przez
okres obowiązywania umowy nie stanowią składnika ceny ostatecznej wykonania zamówienia”.
Stosownie do tego dokonano modyfikacji zał. nr 4 lit. f - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5
Wnioskuje się o zmianę treści §4 pkt.8 Załącznika nr 5 do SIWZ i akceptację zapisu o nowym brzmieniu:
„ Cena (koszt) przedmiotu zamówienia, w okresie trwania umowy leasingu, może ulec zmianie w przypadku zmiany
stawki referencyjnej (bazowej) WIBOR 1M na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu
Wykonawcy”.
Uzasadnienie:
Pragniemy zwrócić uwagę na sprzeczność zapisów §4 pkt.8 z zapisem §3 pkt.1 lit. d zamieszczonych w Załączniku
nr 5 (Umowa) do SIWZ
Z jednej strony Zamawiający oczekuje stałej ceny wykonania przedmiotu zamówienia, a z drugiej strony wymaga
złożenia oferty skalkulowanej przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR 1M z
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, co będzie miało wpływ na zmianę rat leasingowych w przyszłości, a tym
samym zmianę ceny wykonania zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §4 pkt.8 Załącznika nr 5 do SIWZ i akceptacje zapis o nowym
brzmieniu:
„ Cena (koszt) przedmiotu zamówienia, w okresie trwania umowy leasingu, może ulec zmianie w przypadku zmiany
stawki referencyjnej (bazowej) WIBOR 1M na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu
Wykonawcy”.
Stosownie do tego dokonano modyfikacji zał. nr 5 do SIWZ, §4 pkt.8 – wzór umowy.
Pytanie 6
Wnioskuje się o doprecyzowanie terminu płatności Opłaty Wstępnej opisanej w §3 pkt.1 lit. b Załącznika nr 5 do
SIWZ o następującym brzmieniu:
„Opłata Wstępna płatna będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy leasingu, nie później niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie terminu płatności Opłaty Wstępnej opisanej w §3 pkt.1 lit. b
Załącznika nr 5 do SIWZ o następującym brzmieniu:
„Opłata Wstępna płatna będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy leasingu, nie później niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia”.
Stosownie do tego dokonano modyfikacji zał. nr 5 do SIWZ, §3 pkt.1, lit. b – wzór umowy.
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