Brafsk, dnia2}listopada 2019 r.
OR。 271.8.2019

Wykonawcy

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargn
nieograniczonego pn.: ,,Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego".
WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2, w zwiry.kt z art. 38 ust. I ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) przekazujE tre36 zapytan do treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, kt6re wplyngly do Zarnawiaj4cego w dniu
l5 i l9listopada 2019 r.wrazz wyjaSnieniem:

Pyt.

1

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zarnawiajqcy zgadza sig, aby integraln4 czg6t, Umowy
leasingu stanowila oparta o jedn4, rocznq, ryczaNtow1 oplatg tabela oplat i prowizji w
wysoko5ci: 15021za Umowy o wartoSci przedmiotu leasingu powy2ej 20.000 zl - dla um6w
w PLN, 75zl za umowy o wartoSci przedmiotu leasingu do 20.000 zl - dla um6w w PLN.
Oplata ryczaltowa zastgpuje wigkszoSi wycenianych oddzielnie czynnolci zwiqzanych z
posprzedtzowq obslug4 Umowy leasingu. W ramach ryczaltu Klient nie ponosi koszt6w m.in.
za: cesjg umowy, obslugg mandat6w, wczeSniejsze zakonczenia Umowy,bezplatny dostgp do
Portalu Klienta. Tabela oplat jest czgSci4 OWUL - co gwarantuje Klientom niezmiennoSi
warunk6w przez caly okres trwania Umowy.

Odpowiedt: Zamawiqqcy nie vryruha zgody na rocznq ryczahowq oplatg tabeli oplat
i prowizji. Zamawiapcy wymaga niezmiennoSci warunk6w umowy przez caly okres jej
trwania.

Pyt.2 Z uwagi na fakt, iz Umowa Finansuj4cego jest nieedytowalna proszg o

mo2liwoS6

podpisania aneksu/dodatkowych postanowief umownych w terminie podpisania Umowy
leasingu na wzorze Finansuj4cego, w kt6rym zostanq zawarte og6lne warunki umowy
Zamawiaj1cego. Jest to standardowe rozwiqzanie praktykowate przez podmioty publiczne.
Og6lne warunki przyszlej umowy bgd4 mie6 pierwszet'rstwo stosowania przed dokumentem
proponowanym przez Wykonawcg w przypadku ewentualnej sprzecznoSci. Proszg o
dopuszczenie takiego scenariusza dzialania.

Odpowiedf: Zamawiajqcy vrryruZa zgodE aby istotne postanowienia umowy stanowily
zalEcznik do umowy leasingowej finansuj4cego z zastrzeleniem, i2 istotne postanowienia
umowy zal. nr 5 do SIWZ w przypadku sprzecznoSci, rozbie2noSci miedzy umowa
finansuj4cego a istotnymi postanowieniami umowy bEdqrozstrzyganenarzeczZamawiajqcego
zgodnie z zal. rr 5 do SIWZ.

Pyt.3

Zamawiajqcy wskazal,2e czas trwania umowy powinien wynosid 60 miesigcy, w tym
samym czasie zarrierza on uiScid 60 rat. Uprzejmie informujg, 2e w l. operacyjnym wystgpuje
o jedn4 ratg mniej nizfaktycznie trwa umowa. W umowie trwaj4cej 60 miesigcy Zarnawiajqcy
ui6ci zatem 59 rat, z uwagi na fakt, 2e termin platno5ci prrypada miesi4c po odbiorze

Sprzgtu. Dodatkow4 oplat4, ale nie rat4 leasingow4, jest czynsz inicjalny. Oplata za wykup
(depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatniq rat4. Proszg o akceptacjg takiego
sposobu kalkulacji oferty i korektg formularz ofertowego w taki spos6b, by znalazla sig w nim
liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesi4ce.
Odpowiedi,z Zamawiaj4cy informuje, i2 dokonuje modyfikacji treSci SIWZ uwzglgdniaj4cej
sugestie Wykonawcy w zakresie:

l.
2.

zmiany iloSci rat leasingowych z 60 na 59 r6wnych rat leasingowych;
zmiany zapisu z wartoSci pierwszej raty leasingowej tj. wplaty pocz4tkowej stanowi4cej
kwotg 50 000 z\.brutto na oplatg wstgpn4 w wysokoSci 50 000 zl platna w terminie do
7 dni od podpisania umowy;

3.

dokonania korekty zal. nr 1,2 i 5 siwz uwzglgdniajqc czas trwania umowy 60 miesigcy,
liczbg rat leasingolvych 59 i wplatg pocz4tkow4 50000 21.

Pyt. 4 Proszg o zamiang zapis6w pkt. 8.3a) SIWZ - za\qczniknr I - oplata wstgpna nie jest rat4
leasingow4. WartoSd oplaty wstgpnej pomniejsza wartoSd udzielonego Zamawiaj4cemu
kredytu i powinna by(, tsiszczony w terminie nie p6zniejszym jak 7 dni od daty zawarcia
Umowy Leasingu.

Odpowiedi,z Zamawiajqcy wyrha zgodE i dokonuje zmiany w zalqczniku nr
lit. a) i b) na :

I pkt. 8 ppkt.

3

3) warunki splaty:
a) oplata wstgpna w wysokoSci 50 000 zlbnito platna w terminie do 7 dni od podpisania

b)

umowy;
59 r6wnych rat leasingolvych pierwsza ratap\atna 30 dni od dnia odbioru samochodu.

Pyt. 5 Proszg o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiajqcy,tj.
oprocentowania zmiennego - czgS6 odsetkowa raty leasingowej ulega obniZeniu w przypadku
spadku stopy WIBOR 1M i podwy2szeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR I M w stosunku
do jej poziomu przyjgtego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stalego - stale i
niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedf: Zamawiajqcy informuje,

i2

oczekuje r6wnych

rat

leasingowych tj.

oprocentowanie stale i niezmienne raty w trakcie trwania umowy leasingu.

Pyt. 6 Uprzejmie proszg o informacj Q czy wskazana przez Zamawiajqcego kwota wplaty
pocz4tkowej podana jest w wysokoSci brutto czy netto.

Odpowiedrtz Zamawiaj4cy informuje, iz podana kwota oplata wstgpna w wysokoSci 50 000 zl
jest wartoSci4 brutto.

Pyt.7 Proszg o potwierdzenie,leZamawiajqcy

oczekuje oferty bezubezpieczeniaprzedmiotu

leasingu.

Odpowiedlz Zamawiajqcy wyjaSnia, i2 do wartoSci oferty Wykonawcy nie doliczakosztow
ubezpieczenia natomiast zgodnie z zalqcznikiem nr 1 pkt. 9 ppkt 1 i nr 5 do SIWZ Istotne
postanowienia Wykonawca/Leasingodawca ma obowi4zek ubezpieczenia przedmiotu leasingu
w towarzystwie ubezpieczehzaakceptowanym przezZamawiajqcegolLeasingobiorcg na koszt
Leasingobiorcy.

Pyt.8 Uprzejmie proszg o potwierdzenie, 2e jeheli w przypadku nieskorzystania

-

o

przez

potwierdzenie,
Zamawiajqcego z
Zamawiaj4cy pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.

oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy

O d pow ied

proszg

2e

t z Zamawiaj 4cy potw ier dza.

W pkt. 15 IPU Zamawiajqcy pisal proces wykupu. Uprzejmie informujg, 2e oplata za
wykup powinna by1, uiszczona wraz z ostatni4 rat4 leasingow4 na podstawie informacji
wskazanej na fakturze. Zanawiaj4cy dopiero po uiszczeniu ostatniej raty ottzyma fakturq
wykupow4, opiewaj4c4 na kwotg wykupu, kt6ra jest potwierdzeniem przeniesienia na niego
prawa wlasnoSci leasingowanego dobra. Proszg o akceptacjg takiego scenariusza dzialania.
Pyt.

9

Odpowiedtz Zamawiaj4cy wyjaSnia, iZ proces wykupu jest opisany w zalqczniku nr 5. Istotne
postanowienia umowy. Ponadto, informujg izZamawiaj4cy dokonal modyfikacji zalqcznikaw
5 uwzglgdniaj4c uwagi Wykonawcy.

Pyt. 10 W pkt. 19a) IPU Zarnawiajqcy wskazal, 2e oplata wstgpna zostanie uiszczona ptzed
podpisaniem protokolu zdawczo-odbiorczego. Uprzejmie informujg, 2e wartoSd oplaty
wstgpnej pomniejsza wartoS6 udzielonego Zamawiaj4cemu kredytu i powinna byc uiszczony
w terminie nie p62niejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszg zatem o
modyfikacjg zapis6w w tym zakresie i dopuszczenie platnoSci czynszu inicjalnego w terminie
7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

Odpowiedt: Zanawiaj4cy dokonal zmiany w zal. nr 5 do SIWZ pkt. 20 lit.

a) w zakresie

uiszczenia oplaty wstgpnej w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

Pyt. 11 Jako formg odszkodowania Zamavtiaj1cy przewidzial kary umowne. Zwracamy sig z
o/, na 0.025o/o, z 5"/o na 2"/o.
uprzejm4 proSb4 o ich zmniejszenie z 0.lo/" na 0.017o. z 0.25

Odpowiedt: Zartawiaj4cy nie wyrulazgody nazmiang wysokoSci kar umownych.

Pyt. 12 Czy Zamawiajqcy umo2liwi zaoferowanie pojazdu, kt6ry posiada 185
wymaganych 190 KM.?

KM

zamiast

Odpowiedtz Zartawiaj4cy nie dopuszcza silnika o mocy 185 KM. Zgodrue z opisem
przedmiotu zam6wieniazalqcznik nr 1 do SIWZ pkt. 5 ppkt. 3 minimalna moc silnika jakq
wymaga ZamawiajEcy to 190 KM.

Niniejsze wyjaSnienie sluZy interpretacji i doprecyzowaniu postanowief SIWZ. ZamawiajEcy,
jak i Wykonawcy, s4zwiqzani niniejszymi wyjaSnieniami w r6wnym stopniu, jak tresci4 SIWZ.
Niniej sze wyj aSnienie powoduj 4 zmiany SIWZ oraz oglos zenia o zam6wieniu.
Termin skladania ofert zostaje wydluZony do 03.12.2019 r.
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