Wyjaśnienia do warunków przetargu, nr sprawy 1/TWK/2020

Gorzów Wlkp., 03.12.2020 r.
WYJAŚNIENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny) "Dostawa koparki jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego z zobowiązaniem
wykupu."
Numer sprawy: 1/TWK/2020
Na podstawie §12 ust. 1 i 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Tran-Wod-Kan Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.”, Zamawiający

udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez

Wykonawcę.
Treść pytania 1:
… chcielibyśmy Państwa uprzejmie prosić o niezwłoczne przesłanie do nas następujących
dokumentów uzupełniających:
•

Kompletnie wypełniony Excel wniosek (w formie Excel),

•

Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe (bilans + RZiS), np. za 3 kwartał 2020

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści warunków przetargu. Do warunków przetargu
Część III OPZ zostały dodane informacje o zamawiającym.
Treść pytania 2:
…chcielibyśmy Państwa uprzejmie prosić o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza poniższe
rozwiązanie dotyczące ubezpieczenia maszyny:
„Finansujący będzie dokonywał na swoją rzecz ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w zakresie OC
oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, przez cały okres leasingu i obciąży Korzystającego
wynikłymi z tego tytułu wydatkami i kosztami finansowania ubezpieczenia. Za wyjątkiem pierwszej
raty leasingowej, koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, powiększone o należny podatek VAT,
uwzględnione są w miesięcznych ratach leasingowych niezmiennie przez cały okres trwania
niniejszej Umowy”,
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem zasady, że koszt
ubezpieczenia nie może odbiegać od ofert dostępnych na rynku (w przypadku przedstawienia
ubezpieczenia z ceną odbiegającą od dostępnych na rynku Zamawiający zastrzega sobie możliwość
negocjacji jego wysokości).
Treść pytania 3:
… o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie dotyczące przejścia własności
maszyny:
„… po zakończeniu okresu leasingu oraz spełnieniu przez Korzystającego wszelkich zobowiązań
pieniężnych wobec Finansującego wynikających z Umowy, Korzystający ma obowiązek nabycia
Przedmiotu Leasingu za kwotę odpowiadającą wartości końcowej Przedmiotu Leasingu określonej w

Wyjaśnienia do warunków przetargu, nr sprawy 1/TWK/2020
Umowie, powiększoną o należny podatek VAT najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie
okresu leasingu, przy czym własność Przedmiotu leasingu przechodzi z dniem wpływu zapłaty na
rachunek Finansującego”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie.
Treść pytania 4:
…

o

potwierdzenie,

czy

Zamawiający

dopuszcza

poniższe

rozwiązanie

dotyczące

zmiany

oprocentowania rat leasingowych:
„Poczynając od raty wymagalnej w drugim kolejnym miesiącu po wydaniu Przedmiotu Leasingu,
Finansujący co miesiąc odpowiednio podwyższy lub obniży przyszłe miesięczne raty leasingowe,
obliczając ich nową wysokość w oparciu o stopę procentową bazującą na wskaźniku WIBOR 1M
obowiązującym w drugim dniu roboczym przed 10-tym dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym przypada termin płatności najbliższej raty leasingowej.”,
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie.
Treść pytania 5:
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.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża na to zgodę, (wartość opłat w okresie leasingu należy uwzględnić w cenie
oferty, pozycja 2 tabeli opłat składających się na cenę oferty).
Treść pytania 6:

W rozdziale 3, pkt. 3.3 OPZ wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję,
że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji
producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na
następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie … okresu gwarancji… (…)”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów OPZ w tym zakresie.
Treść pytania 7:

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest 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
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będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w
przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie.

Treść pytania 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 3, tiret 13 (warunki leasingu) SIWZ o
następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy
leasingu”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisów Warunków umowy w tym zakresie.
Treść pytania 9:

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 10 % na 5%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych.
Treść pytania 10:

Uprzejmie proszę o informację jaką datę WIBORu przyjąć do skalkulowania ceny oferty
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że do kalkulacji należy przyjąć aktualny WIBOR z dnia kalkulacji (nie

wcześniej niż z tygodnia poprzedzającego termin składania ofert).
Treść pytania 11:
Zgodnie warunkami SIWZ Zamawiający oczekuje wskazania szacunkowej wartości ubezpieczenia
na okres trwania Umowy leasingu. Uprzejmie informuję, że Wykonawca przedstawi ofertę
ubezpieczenia Sprzętu w zakresie majątkowym na koszt Zamawiającego. Ubezpieczenia w zakresie
OC zobowiązany jest Zamawiający we własnym zakresie, z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 26
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy.
Proszę o akceptację powyższego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że akceptuje takie rozwiązanie.

