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Zainteresowani Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z opci wykupu samochodu ciężarowego o

dopuszczalnei masie całkowitei nieprzekraczaicei 3,5 t przystosowanego do przewozu brygady

roboczej 6.osobowei fw tym kierowca), z przestrzenie do przewozu ładunku

fSIWZ 360/2452/2018 z dnia 04.07.2018 r.).

Pon iżej udzielamy odpowiedzi na zadane w przetargu pytania i złożone wnioski.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie jakiej konstrukcji płatności w umowie leasingu oczekuje Zamawiający:

- umowa leasingu trwająca 37 miesięcy, w tym pierwsza wpłata (opłata wstępna) 25% wartości pojazdu,

36 miesięcznych rat leasingowych, wartość wykupu przedmiotu leasingu 1%

lub

- umowa leasingu trwająca 36 miesięcy pierwsza wpłata (opłata wstępna) 25% wartości pojazdu, 35

miesięcznych rat leasingowych, wartość wykupu przedmiotu leasingu 1%

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 1.3. SIWZ: pierwsza wpłata (opłata wstępna) - 25 % wartości pojazdu, 36 miesięcznych rat
leasingowych, wykup 1%.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i

prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej

obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do

zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy

Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na

brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego

wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Odpowiedź:

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.”
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Pytanie nr 3:

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania

zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR lM i

podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji

ceny oferty oprocentowania stałego - stałe niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Od powiedź:

Zgodnie z pkt 1 .3 lit. U. SIWZ ofertę/umowę należy przygotować w oparciu o koszt zmienny.

Pytanie nr 4:

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich

zmniejszenie z 10 % na 5%, z 0,2 % na 0,02%.

Odpowiedź:

Kary umowne określone w pkt 1.12. SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie nr 5:

Z uwagi na sezon urlopowy i trudności związane z procesowaniem transakcji, proszę o przedłużenie terminu

składania ofert do dnia 27.07.2018 r.

Odpowiedź:

Ustala się nowy termin składania ofert w przetargu. Termin ten upływa o godz. 10:00 w dniu 27.07.2018 r.

(otwarcie ofert o godz. 10:05w dniu 27.07.2018 r.).

DYREK OR A ĄDU

mgr ing. M J Kurkiewicz
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