Sztum, dnia 17.08.2020 r.
PWiK.1/K/2020
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ 1
Nazwa zadania: „Dostawa nowego samochodu ciężarowego - śmieciarki na podwoziu
trzyosiowym, w formie leasingu operacyjnego”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy
leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w
wysokości: 160 zł. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie
czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu
Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze
zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią
OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania
Umowy.

1.

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza by tabela opłat i prowizji była oparta o jedną,
roczną, ryczałtową opłatę.
2.

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie
Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty
administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.

Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty polisy ubezpieczeniowej rok rocznie
3.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. 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.

Zamawiający potwierdza, że poniesie koszty opłat za rejestrację wystawionych na
podstawie re faktur.
4.

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela
finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie
dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.

Zamawiający udostępnia dokumenty w formie załączników do niniejszego pisma.

5.

Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie
reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy
leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o
dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy
w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem
proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o
dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Zamawiający wyraża zgodę by przewidziane istotne warunki umowy przybrały formę
aneksu do Umowy leasingu standardowo stosownej przez Wykonawcę, niemniej jednak
Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia do umowy leasingu standardowo
stosowanej przez Wykonawcę ewentualne uwagi, zastrzeżenia.
W §4 ust. 1 Umowy Zamawiający 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: „Wykonawca zapewnia
udzielenie gwarancji… (…)”.
Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy Wykonawca zapewnia gwarancję.
Gwarantem może być producent.
6.

7.

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 0,1 % na 0,01%.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.
8.

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy do 120 dni od daty podpisania
umowy.

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu dostawy.
9.

Prosimy o podanie danych beneficjentów rzeczywistych Zamawiającego oraz o
informację, czy są oni lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi
zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP) bliskimi współpracownikami
PEPa lub członkiem rodziny PEPa. Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Beneficjentem rzeczywistym w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest:
Leszek Tabor - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum –Wspólnik Spółki z o. o.
Sławomir Kłopotowski – Prezes Zarządu - Reprezentant

10. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez

Zamawiającego na adres e-mail?
Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na adres e-mail.
11. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty

podpisania Umowy Leasingu?
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy Leasingu.
12. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na

12 dzień każdego miesiąca?
Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień
każdego miesiąca.
13. Prosimy

o informacje czy Zamawiający pokryje rzeczywiste koszty rejestracji na

podstawie refaktury? Prośba o potwierdzenie, że koszty te mają nie być doliczanie do ceny
oferty.
Zamawiający potwierdza, że poniesie koszty opłat za rejestrację wystawionych na
podstawie re faktur.

14. Czy Zamawiający poniesie

wydziale

komunikacji

koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w

po

pierwszej

rejestracji

pojazdu

np.

wtórnik

dowodu

rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę , wpisanie haka
holowniczego itp. ?
Tak. Zamawiający poniesie te koszty.
15. Czy

Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez

Wykonawcę na zapytania Policji Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego
itp. ?
Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez
Wykonawcę

na

Samochodowego.

zapytania

Policji

Straży

Miejskiej,

Inspekcji

Transportu

16. Czy

Zamawiający

będzie

ponosił

koszty

obowiązkowych

okresowych

badań

technicznych?
Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty obowiązkowych okresowych badań
technicznych.
17. Czy Zamawiający pokryje koszty administrowania

polisami rok rocznie?

Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty polisy ubezpieczeniowej rok rocznie
18. Prosimy

o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostanie ubezpieczony

przedmiot zamówienia?
Decyzja kto będzie ubezpieczał przedmiot zamówienia zostanie podjęta po wybraniu
Wykonawcy na podstawie uzyskanych ofert ubezpieczeniowych. Zamawiający
ubezpieczy pojazd w pełnym zakresie OC i AC. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu
Zamawiający nie ma dostatecznej wiedzy na temat pojazdu by mógł negocjować
warunki ubezpieczenia i wybrać Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Zamawiający ma
aktualnie zawartą umowę w TUW.
19. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel

przedmiotu zamówienia)?
Zamawiający wyraża zgodę aby beneficjentem umowy był Wykonawca.
20. Prosimy o

potwierdzenie, że ubezpieczenie będzie dokonane od dnia rejestracji przedmiotu

zamówienia w Wydziale Komunikacji.
Zamawiający ubezpieczy pojazd będący przedmiotem niniejszego zamówienia w ciągu 3
dni od daty podpisania protokołu odbioru.
21. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawianę na początku

każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu
zamówienia?
Zgodnie z zapisami SIWZ płatność następować będą zgodnie z ustalonym przez strony
harmonogramem.
22. Czy

Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za

używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty)
związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie

protokołu odbioru?

Wysokość kosztów jest uzależniona od daty odbioru przedmiotu

leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie można
przewidzieć ich wysokości w ofercie.
Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów.

23. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy

(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności
związanych z obsługą serwisową?
Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy Zamawiający akceptuje

formę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco?

Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Czy

Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie

obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych
czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć
ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie
internetowej Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Sławomir Kłopotowski
…………………………………….
Kierownik Zamawiającego
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