Racibórz, dnia 25.01.2017r.
PK /01/17
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Nr 4
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
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 nie wyraża zgody aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji 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. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy
poza określoną w §10 wzoru umowy ani opóźnień w płatnościach. Równocześnie należy zaznaczyć że
sprawę opóźnień w płatnościach regulują przepisy prawa.
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 zamiatarki chodnikowej wraz z wyposażeniem 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
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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…..”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów §5 ust. 1 wzoru umowy – zał. nr 5 do SIWZ
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