
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

2GK.271.1.2027 Sucho2ebry, dnia 09.04.2021r.

Dotyczy postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art.275 pkt 1- ustawy z dnia Ll- wrze6nia 2Ot9 r. Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U. z2Ot9 r., poz.2019 ze zm.) na dostawq ciqgnika rolniczego w formie leasingu
operacyjnego.

Prezes ZarzEdu Zakfadu Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. z siedzibq w Sucho2ebrach informuje, 2e

w przedmiotowym postqpowaniu wplynqly nastqpujqce zapytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy zgadza siq, aby integralnq czqSi Umowy leasingu
stanowila oparta o jednq, rocznq, ryczaftowq opfatq tabela opfat i prowizji w wysoko6ci: 160 zf

netto. Oplata ryczaltowa zastqpuje wiqkszoSi wycenianych oddzielnie czynnoSci zwiqzanych z

posprzeda2owq obstugq Umowy leasingu. W ramach ryczaltu Klient nie ponosikoszt6w m.in. za:cesjq
umowy, obsfugq mandat6w, wcze6niejsze zakoriczenia Umowy, bezplatny dostqp do Portalu
Klienta. Tabela opfat jest czq6ciq OWUL - co gwarantuje Klientom niezmienno6i warunk6w przez caly
okres trwania Umowy.

W odpowiedzi na pytanie wyjaSniam:

Zamawiajqcy zgadza siq na takie rozwiqzanie, pod warunkiem, 2e wysoko5i zaproponowanej kwoty nie

bqdzie szczeg6lnie niekorzystne dla pozostafych Wykonawc6w.

2,Zuwagi na fakt, i2 przedmiot leasingu jest sprzqtem u2ywanym proszq o informacjq czy Zamawiajqcy

poniesie dodatkowy koszt w postaci wyceny. Zamawiajqcy bqdzie zobowiqzany do jego poniesienia na

podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawce -
Finansujqcego.

W odpowiedzi na pytanie wyja6niam:

Zamawiajqcy poniesie koszt wyceny. W cenq dostarczonego towaru nale2y wkalkulowai m.in. owq

wycenQ, transport oraz szkolenie.

3. Uprzejmie proszq o akceptacjq pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu

klienta.

W odpowiedzi na pytanie wyja5niam:

Zamawiajqcy akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej, pod warunkiem mo2liwo6ci

a utomatycznego powiada mia nia o zbli2ajqcych siq terminach pfatno6ci.

4. Proszq o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy poniesie koszt optaty za rejestracjq. Koszt ten mo2e byi

doliczony do o96lnej warto6ci skfadanej oferty, Zamawiajqcy bqdzie zobowiqzany do jego poniesienia

na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez WykonawcQ -
Finansujqcego. Zalo2enie to jest zgodne z kodeksowym ujqciem umowy leasingu, zgodnie z kt6rym

wszelkie podatki, optaty i inne ciq2ary zwiqzane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra,

ponosi korzystajqcy.

W odpowiedzi na pytanie wyja6niam:

Zamawiajqcy poniesie koszt optaty za rejestracjq, na podstawie re faktury wystawionei przez

Wykonawcq, w trakcie trwania umowy leasingu.
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5. Z uwagi na fakt, 2e ubezpieczenie Sprzqtu zgodnie z SWZ le2y po stronie Zamawiajqcego, proszQ o
potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok
rocznie w wysoko6ci 2OO zt netto.

W odpowiedzi na pytanie wyjaSniam:

Zamawiajqcy potwierdza pokrycie rocznych koszt6w administrowania polisami ubezpieczeniowymi,
pod warunkiem, 2e wysoko6i zaproponowanej kwoty nie bqdzie szczeg6lnie niekorzystne dla
pozostalych Wykonawc6w oraz pod warunkiem mo2liwo6ci zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego
w fatach kolejnych przez Zamawiajqcego.

6. Jako formq odszkodowania Zamawiajqcy przewidziaf kary umowne. Zwracamy siq z uprzejmq proSbq

o ich zmniejszenie z2To na tYo.

W odpowiedzi na pytanie wyja6niam:

Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zmniejszenie kar umownych.

T.Zwracamy siq z uprzejmq pro6bq o wykreSlenie zapis6w pkt. 10.2 lPU. Przesfanki zapis6w sq wysoce

niekorzystne dla Wykonawcy/Finansujqcego i utrudniajq jego udzial w postqpowaniu.

W odpowiedzi na pytanie wyja6niam:

Zamawiajqcy nie zmieni wskazanych zapis6w. Wedlug naszej oceny sE one optymalne zar6wno dla

Zamawiajqcego, jak i Wykonawcy.

8. Proszq o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiajqcy,

tj. oprocentowania zmiennego - czq6i odsetkowa raty leasingowej ulega obni2eniu w przypadku

spadku stopy WIBOR 1M i podwy2szeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej
poziomu przyjqtego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stalego - stafe i niezmienne raty w
trakcie trwania leasingu.

W odpowiedzi na pytanie wyjaSniam:

Zamawiajqcy oczekuje oprocentowania stalego.
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