Pruszcz Gdański, 29.07.2020r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę pojazdu specjalistycznego
typu śmieciarka, z zabudową jednokomorową i żurawiem, z finansowaniem w formie
leasingu operacyjnego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający
udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ):
lp

Pytania wykonawców:

Odpowiedzi Zamawiającego:

1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
zgadza się, aby integralną część Umowy
leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną,
ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w
wysokości: 160 zł. Opłata ryczałtowa zastępuje
większość wycenianych oddzielnie czynności
związanych z posprzedażową obsługą Umowy
leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi
kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę
mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy,
bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela
opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje
Klientom niezmienność warunków przez cały
okres trwania Umowy.
Wykonawca/Finansujący
jako
Instytucja
Finansowa
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
jest
zobligowany
do
przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu,
któremu udziela finansowania wraz z dostawą
przedmiotu
zamówienia.
Prosimy
o
udostępnienie dokumentów finansowych, które
umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok
2017, 2018, 2019
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu
na koniec II kwartału 2020 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał
2020.
Uprzejmie proszę o dopuszczenie zapłaty
kwoty wykupu wraz z ostatnią ratą - zapis §13
ust. 10 SIWZ oraz §5 ust. 4 pkt. 2 IPU
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest

Zamawiający, zgodnie z SIWZ, zgadza
się, aby integralną część Umowy leasingu
stanowiła tabela opłat i prowizji. Może
być ona oparta o jedną, roczną,
ryczałtową opłatę.
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Zamawiający
dokumenty

przekazuje

żądane

W SIWZ nie ma §13 ust. 10 SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zapłatę kwoty
wykupu wraz z ostatnią ratą
Zamawiający wyraźnie zapisał w SIWZ
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nieedytowalna proszę o możliwość podpisania
aneksu/dodatkowych
postanowień
umownych w terminie podpisania Umowy
leasingu na wzorze Finansującego, w którym
zostaną zawarte ogólne warunki umowy
Zamawiającego.
Jest
to
standardowe
rozwiązanie praktykowane przez podmioty
publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy
będą mieć pierwszeństwo stosowania przed
dokumentem
proponowanym
przez
Wykonawcę w przypadku ewentualnej
sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego
scenariusza działania.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści
zapisu §1 ust. 3 oraz ust. 4 IPU przez Dostawcę
sprzętu.
Jako formę odszkodowania Zamawiający
przewidział kary umowne. Zwracamy się z
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na
0,01%, z 20 % na 10%.
W §5 ust. 2 umowy Zamawiający wskazał, że
opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 7
dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, wystawionej po
podpisaniu bez uwag protokołu zdawczo –
odbiorczego. Uprzejmie informuję, że wartość
opłaty
wstępnej
pomniejsza
wartość
udzielonego Zamawiającemu kredytu i
powinna być uiszczony w terminie nie
późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia
Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację
zapisów w tym zakresie i dopuszczenie
płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni
od daty zawarcia Umowy leasingu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
doprecyzowanie zapisów §10 ust. 5 IPU. Z
obecnego zapisu wynika, że Zamawiający
może zmieniać zapisy Umowy leasingu w
sposób odpowiedni jedynie dla siebie.

że dopuszcza takie rozwiązanie

Oświadczenie może być złożone przez
Dostawcę sprzętu
Zamawiający nie zmieni wysokości kar

Zamawiający dopuści płatność czynszu
inicjalnego w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy leasingu

Zamawiający wykreśli zapis §10 ust. 5
IPU

Załączniki:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.
- Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotne warunki umowy

