Skarszewy, dnia 12.09.2017r.
Sygnatura akt: 2ZP/GPK/2017

Wszyscy wykonawcy
Działając w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień
oraz zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Pytania
1)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może
być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego
poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez
Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy
leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem
i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
Odpowiedź
Zamawiający poniesie koszt opłaty rejestracyjnej. Koszt ten należy doliczyć do ogólnej
wartości składanej oferty.

2)

W Formularzu oferty wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie
informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić
udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę
o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „ Oświadczamy, że na oferowany
pojazd zapewnimy udzielenie minimum… (…)”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację istotnych postanowień na zapis: „Oświadczamy,
że na oferowany pojazd zapewnimy udzielenie minimum 2 msc.”

3)

W pkt. 2b IPU Zamawiający wskazał termin zapłaty opłaty wstępnej. Uprzejmie informuję,
że wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu
i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy
Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności
czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację istotnych postanowień dopuszczając płatność
czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

4)

Uprzejmie proszę o zaakceptowanie poniższego scenariusza dot. wykupu Sprzętu. Zgodnie
Kwota wykup zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji
wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę
wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego
prawa własności leasingowanego dobra.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza powyższy scenariusz wykupu.
5) Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa
podatkowego.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa
podatkowego

6)

Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do
obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie
takiego scenariusza działania.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza powyższy scenariusz.

7)

W pkt. IX a) OPZ Zamawiający wskazał, iż zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty
całości lub części leasingu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności
uzyskania zgody banku, natomiast w pkt. 2i) IPU zapisano, iż wcześniejsza spłata
poszczególnych rat leasingowych jest możliwa po uzyskaniu indywidualnej zgody wydanej
przez Wykonawcę. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie prawidłowego zapisu.
Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, iż poprawnym zapisem jest, iż wcześniejsza spłata poszczególnych rat
leasingowych jest możliwa po uzyskaniu indywidualnej zgody wydanej przez Wykonawcę.

8)

Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę?
Odpowiedź

Zamawiający odpowiada: przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu.
9) Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisów pkt. 2j) IPU, gdyż zbyt ogólny i wysoce niekorzystny
dla Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2j) IPU na:
Zamawiający ma możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat leasingowych dwa razy w ciągu
12 miesięcy po wcześniejszej akceptacji wykonawcy (leasingodawcy)
10) Zmienia się termin składania ofert, rozdział 16) SIWZ otrzymuje brzmienie:
16) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gdańska 6,
83-250 Skarszewy, w pokoju 2, w terminie do dnia 18.09.2017 r., do godziny 1000.
Zmiany zapisów SIWZ stosuje się odpowiednio.

Otrzymują:
1. wykonawcy,
2. strona internetowa zamawiającego,
3. A/a GPK

