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Dotyczy przetargu nieograniczonego: ,,DOSTAWA NOWEGO URZĄDZEN|A WYSOKOC\ŚN\EN\OWEGO
Do cZYsZcZENlA stEcl KANAL\ZACYJNEJ W ZABUD)WIE W FoRMlE LEAS\NGU ŻPERACYJNEGO'

(ZP.t.o2.202l)
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2oL9.o,t843 dalej ,,ustawa Pzp") Zamawiający udziela następujących
wyjaŚnień dotyczących SlWZ:

pytanie 1 : Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną częŚĆ Umowy leasingu
stanowiła oparta o jedną, roczna, rvczaftowa opłate"tabela opłat iprowizii w wysokoŚci:160 zł

netto. opłata ryczałtowa zastępuje większośćwycenianych 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 częściąOWUL - co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres
trwania Umowy.

odpowiedź : : Zamawiajqcy zgadza się, aby integralnq częśćUmowy leasingu stanowiło jena roczna
opłata ryczałtowa oparta o tabelę opłat i prowizji,

Pytanie2:Zuwaginafakt,żeubezpieczenieSprzętuzgodniezS|WZ

leżypostronieZamawiającego,

proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi
rok rocznie w wysokości 2O0 zl netto.

Odpowiedź z Zdmowiajqcy nie zgadza się na pokrycie kosztów administrowania polisami. Koszt ten
noleży skalkulować w ofercie
pytanie 3 : Pro5zę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający
będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania
umowy leasingu przez Wykonawcę - Finansującego. Założenieto jest zgodne z kodeksowym ujęciem
umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i
posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
Odpowiedź: Zamawiający pokryje koszt rejestracji w formie refaktury.
Pytanie 4 : Wykonawca/Finansujący jako lnstytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania
wrazz dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które
umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok2O78,2OL9;

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec lV kwartału 2020

zamiennie

sprawozdanie wg. wzoru F01 za lV kwartał 2020.
Odpowiedź: Zamawiajqcy wraz z odpowiedziami no pytania udostępnia bilans oraz rachunek zysków
strat zd rok 2078, 2079, jednocześniein|ormuje, że na dzień składania odpowiedzi nie dysponuje
bilansem oraz rochunkiem zysków i strat wg. stanu na koniec lV kwartału 2020 oraz zamiennie
sprawozdaniem wg. wzoru F07 za lV kwartał 2020,
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Pytanie 5: P.roszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj.
oprocentowania zmiennego - częśćodsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku
stopy WlBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy W|BOR 1 M w stosunku do jej poziomu

przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie
trwania leasingu.
Od powiedź z Za m awi aj qcy ocz

e

kuj e o p roce ntowa ni a stałe g o.

pytanie 6 : W §4 ust. 1 lPU znalazł się zapis następujący zapis: ,,Wykonawca zobowiązuje się nie
obciążać przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich ani nie przelewać swoich praw wynikających z
niniejszej umowy, na osoby trzecie". Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący:
,,Zamawiający wyraża zgodę na:
- bezpośredniąspłatą należnościwynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;

przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie
dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań."
_

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwościdochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie
od Korzystającego. przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych

podmiotów. ponadto zdarza się również cesja praw

z

umowy na bank udzielający kredytu

Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego
poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczaĆ raty leasingowe.
Odpowiedź: Zamawiajqcy zgadza się na aaproponowane zmiany.

pytanie 7 : Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego
portalu klienta.
Odpowiedź: Zamawiajqcy zgadza się na fakturę w wersji elektronicznej.

pytanie 8: Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się
uprzejmą prośbąo ich zmniejszenie zl%na0,5%.
odpowiedź: zamawiajqcy zgadza się na zmniejszenie kar umownych do 0,5%.
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