
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Wysokość kapitału zakładowego: 109 330 000 PLN

Zainteresowani Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na leasing operacyiny z opcip wykupu kołowej ładowarki teleskopowej

(SIWZ 360/2396/2018 z dnia 29.06.2018 r.)

Odpowiadamy poniżej na kolejne zadane w przetargu pytania:

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o masie całkowitej mieszczącej się w przedziale do 7950 kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o masie całkowitej mieszczącej się w przedziale do 8600 kg?

Od powiedź:

Nie.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o długości całkowitej do 5286 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o maksymalnym zasięgu do przodu 3650 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o udźwigu na maksymalnej wysokości 2025 kg?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym prosimy o udostępnienie danych finansowych

spółki za 2017 r. tj. bilans oraz Rachunek Zysków i Strat.

Odpowiedź:

Dokumenty w załączeniu.
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Pytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia została

udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana, a nie przez

Finansującego? Z zapisów SIWZ dotyczących wymogu w przedmiotowej kwestii nie wynika co prawda, że

gwarancja ma zostać udzielona przez Finansującego, a niniejszy wniosek FinansującyiWykonawca składa

dla rozwiania wątpliwości w tym zakresie. Finansujący wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich

Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług

związanych z ich serwisem lub naprawą.

W przedmiotowym postępowaniu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na niniejszy wniosek,

Wykonawca zamierza zawrzeć umowę konsorcjum ze Sprzedawcą Przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca

udzieli gwarancji na Przedmiot Zamówienia w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom

wynikającym z SIWZ oraz będzie wykonywał wszelkie czynności związane z serwisem Przedmiotu

Zamówienia.

Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu Zamówienia

na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z

tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski

objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe

wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na ładowarkę została udzielona przez jej Sprzedawcę oraz

przez niego wykonywana.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, iż umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez

Wykonawcę/Finansującego, przy czym w przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z zapisami Umowy

Leasingu, pierwszeństwo będą miały zapisy SIWZ.

Od powiedź:

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez

Wykonawcę/Finansującego, przy czym zgodnie z pkt 8.2 SIWZ w przypadki sprzeczności między takim

wzorem a SIWZ w pierwszej kolejności stosować się będzie postanowienia SIWZ, co musi zostać

odnotowane w treści zawieranej umowy.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację, czy i w jaki sposób Zamawiający poinformuje Wykonawcę/Finansującego o naliczeniu

kar umownych?

Odpowiedź:

Wykonawca/Finansujący zostanie poinformowany o naliczeniu kar umownych w formie Noty Obciążeniowej.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wszelkie zapytania oraz zgłoszenia związane z udzieloną

gwarancją będzie kierował bezpośrednio do Sprzedawcy Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:
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Zamawiający potwierdzą że pytania oraz zgłoszenia związane z gwarancją w pierwszej kolejności będzie

kierował bezpośrednio do Sprzedawcy.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli Opłat

i Prowizji obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego oraz opłaty administracyjne zawarte w Umowie

Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez

Wykonawcę/Finansującego na wniosek lub z winy Zamawiającego.

Od powiedź:

Zgodnie z pkt 1 .5. SIWZ: Zamawiający poniesie koszty (...) opłat, które pojawią się w trakcie trwania umowy

leasingu, a związane będą z czynnościami Oferenta dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego

(np. wykonanie niestandardowej obsługi umowy, spóźnienia Zamawiającego z płatnościami). Tabela opłat

i prowizji Oferenta może stanowić załącznik do umowy.”

Zgodnie z pkt 1 .3 lit. f. oraz 4.2 SIWZ opłaty administracyjne, z wyłączeniem opłat za zgłoszenie i rejestrację

pojazdu w Urzędzie Dozoru Technicznego, zawrzeć należy w kosztach leasingu.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, iż oznakowanie pojazdu logo Zamawiającego oraz montaż wyposażenia

dodatkowego będą ponoszone na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie pojazdu logo Zamawiającego oraz montaż wyposażenia

dodatkowego będą ponoszone na koszt Zamawiającego. Przy ewentualnym montażu dodatkowego

wyposażenia (np. GPS) Zamawiający będzie korzystał z autoryzowanego serwisu wskazanego przez

Wykonawcę/Finansującego zgodnie z pkt 1.6 SIWZ. Montaż oznakowania lub wyposażenia nie może

prowadzić do utraty praw wynikających z gwarancji.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga

Odpowiedź:

brak treści

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, iż w punkcie J podpunkt 4, Oferentem określany jest Finansujący, będący

właścicielem Przedmiotu Zamówienia.

Od powiedź:

Zamawiający potwierdza, że Oferentem, o którym mowa w treści pkt 1.4. SIWZ, jest Wykonawca/

Finansujący, z którym w wyniku wyboru jego oferty, zawarta zostanie umowa leasingu.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Leasingu

po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Finansującemu zgodnie z

zawartą umową.

Odpowiedź:
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Zgodnie z pkt 1.1. SIWZ przedmiotem przetargu jest leasing operacyjny z opcją wykupu. Zamawiający

zamierza wykupić ładowarkę po zakończeniu leasingu.

Pytanie nr 17:

Prosimy o informację, czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu wyżej wymienionych polis i

dowodów zapłaty, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i

uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego?

Odpowiedź:

W przypadku niedostarczenia dokumentów jak w pytaniu 18, Wykonawca/Finansujący będzie miał prawo

zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z

potwierdzeniem opłacenia składki (oryginały i ogólne warunki do wglądu), najpóźniej w dniu odebrania

Przedmiotu Zamówienia.

Od powiedź:

Zamawiający potwierdza, że przekaże Wykonawcy/Finansującemu kopie: polisy i dowodu opłacenia składki

w dniu odbioru ładowarki. Wykonawca/Finansujący zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie informacje i ewentualnie dokumenty konieczne do ubezpieczenia.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo ubezpieczenie szyb Przedmiotu

Zamówienia?

Od powiedź:

Tak.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pismami

Zamawiającego zawierającymi zmiany i wyjaśnienia SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami

stanowią integralną część umowy.

Od powiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokumenty wymienione w pytaniu stanowić będą integralną część umowy

leasingu.

Pytanie nr 21:

Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej

Zamawiającego uprzejmie prosimy o przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2017 rok

wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz

Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu).

Odpowiedź:

Dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 22:

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy

o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące
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zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii numeru dowodu osobistego oraz numeru

PESE L.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających

z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art.

8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r.

(Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie tej ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz

trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. nr

113 poz. 1210 z późn. zm.).

Od powiedź:

Zamawiający udostępni dane konieczne, wynikające z przywołanych w pytaniu przepisów w zakresie

odpowiednim dla osoby prawnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Pytanie nr 23:

Co zamawiający ma na myśli w następujących zapisach SIWZ:

Skrzynia półautomatyczna lub automatyczna. Czy zamawiający dopuszczę skrzynię, która do zmiany

kierunku nie potrzebuje sprzęgła (jazda przód tył w przycisku na joysticku) a do zmiany biegów służy wajcha

ze sprzęgłem w przycisku (4 biegi)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza skrzynię, która do zmiany kierunku nie potrzebuje sprzęgła, lecz nie zgadza się na

zmianę biegów za pomocą wajchy (drążka) ze sprzęgłem w przycisku.

Pytanie nr:

Co zamawiający ma na myśli w zapisie widły do słomy? Jaki to ma być dokładnie osprzęt?

Od powiedź:

Zamawiający terminem tym określa osprzęt do ładowarki umożliwiający transport, załadunek, rozładunek

słomy w postaci bel lub kostek.

Widły powinny umożliwiać transport jednorazowo 2 sz. kostek o wymiarach do l200mmxl200mmx2500mm

lub 2 szt. bel okrągłych o średnicy do lBOOmm.

Udźwig min 1500kg.
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