Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na leasing pięciu samochodów osobowych rok produkcji 2012
Zamawiający dołączył do SIWZ wzór umowy. Nie reguluje on jednak wszystkich kwestii związanych z
przedmiotowym zamówieniem w wymaganym przez Zamawiającego czas 36 m-cy (ewentualne szkody,
rozliczanie umów w takiej sytuacji, odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie umowy, wcześniejsze
zakończenie umowy).
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowej umowy, którą standardowo
podpisuje Leasingodawca z Leasingobiorcą, Zamawiającym?? Reguluje ona wszystkie niezbędne kwestie z
obsługą umowy, niezbędne do prawidłowego jej przebiegu.
Umowa będąca załącznikiem SIWZ byłaby umową w sprawie wykonania publicznego i w razie sprzeczności
z umową leasingową miałaby pierwszeństwo stosowania.
Jednocześnie prosimy o ujednolicenie nazewnictwa w załączonej umowie – Zamawiający wskazuje na
Leasingodawcę, jako podmiot podpisujący umowę, natomiast w treści umowy pojawiają się zobowiązania
wskazujące na dostawcę („dostawca udziela gwarancji”). Proponujemy zastąpienie Leasingodawcy
słowem Wykonawca.
Wyrażamy zgodę na podpisanie dodatkowej umowy tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie pogorszy
ona założonej przez Zamawiającego specyfikacji pojazdów określonych w SIWZ oraz wtedy gdy umowa
zaproponowana przez Leasingodawcę nie będzie naruszać interesów Zamawiającego.
Czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć pojazd samodzielnie w zakresie OC, AC, NW czy też wolałby, by
roczny kosz ubezpieczenia był wliczony w ofertę?
Zgodnie z brzmieniem 2 punktu SIWZ Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot leasingu na
warunkach ustalonych przez strony czyli Zamawiającego i Wykonawcę. Kosztu ubezpieczenia nie
chcemy włączać w koszt leasingu.
W związku z użytkowaniem pojazdu, pojawia się konieczność uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.
Kosztami tymi, na podstawie refaktury wystawionej przez Finansującego będzie obciążony Zamawiający.
Proszę o wyrażenie zgody na taki wariant.
Wyrażamy zgodę na obciążenie Zamawiającego kosztami rejestracji na podstawie refaktury
wystawionej przez Finansującego.
Czy zamawiający umożliwi zmianę terminu realizacji zamówienia na 90 dni?
Tak, zamawiający umożliwi zmianę terminu realizacji zamówienia na 90 dni.
Czy dopuszczacie Państwo zmianę wzoru umowy leasingu ?
Na Państwa wzorze umowy leasingu nie ma podanych informacji, które naszym zdaniem powinny się w
nim znaleźć tzn: kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych, podstawowy okres umowy, informacji co jest
przedmiotem umowy oraz inne zapisy niezgodne z owul. Tj. płatność 14 dni po otrzymaniu faktury.
Dopuszczamy zamianę załączonego do SIWZ wzoru umowy i zawarcie umowy leasingu na
obowiązujących wzorach Leasingodawcy tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie pogorszy ona założonej przez
Zamawiającego specyfikacji pojazdów określonych w SIWZ oraz wtedy gdy umowa zaproponowana
przez Leasingodawcę nie będzie naruszać interesów Zamawiającego.
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów i ustalenie dostawy na 63 dni licząc od daty zawarcia
umowy?

Tak, zgadzamy się na zmianę zapisów i ustalenie dostawy 63 dni licząc od daty zawarcia umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie załącznika nr 3 do siwz i podpisanie umowy leasingu na wzorze
wykonawcy załączonym do oferty, przy czym siwz może być załącznikiem do w/w umowy?
Wyrażamy zgodę na podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie
pogorszy ona założonej przez Zamawiającego specyfikacji pojazdów określonych w SIWZ oraz wtedy gdy
umowa zaproponowana przez Wykonawcę nie będzie naruszać interesów Zamawiającego.
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie pkt. 6 z oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ
informującego o konieczności podpisania siwz na wzorze Wykonawcy?
Wyrażamy zgodę na podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie
pogorszy ona założonej przez Zamawiającego specyfikacji pojazdów określonych w SIWZ oraz wtedy gdy
umowa zaproponowana przez Wykonawcę nie będzie naruszać interesów Zamawiającego.
Co Zamawiający rozumie przez „raty liniowe” czy oznacza że wszystkie raty mają być w równej wysokości?
Tak, wszystkie raty mają być w równej wysokości.
Czy Zamawiający zgodzi się pokryć koszty dodatkowe związane z rejestracją pojazdów, które nie są
wliczone do ceny ofertowej?
Tak, zgadzamy się pokryć koszty dodatkowe związane z rejestracją pojazdów
Czy Zamawiający zgodzi się płacić raty w terminach wynikających z umowy tj. np. na 5-go każdego
miesiąca?
Tak, zgodzimy się płacić raty w terminach wynikających z umowy
Pojawia się pytanie o opłaty wynikajace z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy
leaisngu. Mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego, na jego
wniosek lub z jego winy- np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadki nieterminowego
regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę,
aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp). Mogą
one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej
Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień
publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie
może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy Zamawiający
dopuszcza zapłatę takich opłat powstałych z tytułu realizacji umów?
Tak, zgadzamy się na ponoszenie opłat związanych z usługami realizowanymi na rzecz
Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy.
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT?
Tak
Czy Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie do umowy w postacie weksla in blanco z deklaracja
wekslową?

Tak
Czy Zamawiający po zakończeniu podstawowego okresu leasingu zgodzi się wykupić przedmioty leasingu?
Tak
Czy Zamawiający zgodzi się ubezpieczyć przedmioty w zakresie OC, AC i NW?
Tak
Czy Zamawiający mógłby określić dokładną wysokość WIBOR 1M jaką należy przyjąć na potrzeby
przygotowania oferty np. z dnia 15.03.2012 w wysokości 4,72%?
Ofertę należy skalkulować z pominięciem wskaźnika WIBOR 1M (raty stałe)
Na jakiej stopie ma zostać skalkulowana oferta i podpisana umowa leasingu, stałej czy zmiennej?
Oferta ma zostać skalkulowana na stopie stałej
Czy Zamawiający udostępnić Wykonawcy następujące dokumenty na potrzeby analizy kondycji
finansowej Zamawiającego:
- dokumenty rejestrowe
- dokumenty finansowe za okres bieżący podpisane zgodnie z reprezentacją
- aktualne zobowiązania kredytowe, pożyczki, leasingi oraz zobowiązania pozabilansowe: gwarancje,
poreczenia; informację o głównych odbiorcach
Zamawiający udostępni wszyskie niezbędne dokumenty finansowe i rejestrowe niezbędne do
podpisania umowy, gdy oferta złozona przez Wykonawce wygra konkurs ofert w niniejszym
postępowaniu przetargowym.

Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić następującej dokumentacji po rozstrzygnięciu przetargu: ksero
dowodów osobistych reprezentantów, dokumenty rejestrowe i finansowe podpisane zgodnie
z reprezentacją, ZUS, US?
Tak
Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 23.03.2012r.?
Nie przewiduje się przesunięcia terminu złożenia oferty

Michał Polak

