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Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Zakup ( dostawa ) w formie leasingu
operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka o pojemności od
18 do 22 m3 przystosowanego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej 26 t.”
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiajacy przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami.
Pytanie 1:

1. 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:
Zamawiajacy wyraża zgodę, 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.
Pytanie 2:

2. 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:
Zamawiajacy wyraża zgodę, aby treść Istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego była
włączona do obowiązującej u Wykonawcy umowy leasingowej w formie aneksu, bądź też w formie
załącznika do umowy leasingowej.
Pytanie 3:
3. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o ich zmniejszenie z 10% na 5%, z 0,5% na 0,05%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie stosowania kar umownych
określonych w dodatku nr 6 - „ Istotne postanowienia umowy leasingu operacyjnego ”.

Pytanie 4:
4. W rozdziale VII, pkt. f) OPZ Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 30
dni po podpisaniu protokołu zdawczo –odbiorczego. 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 zapisu w tym
zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu określonego w rozdziale VII pkt f.
Pytanie 5:
5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału VII, pkt. g) OPZ następujący zapis:
„oraz spłacenia przez Leasingobiorcę wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości powiększenia kwoty wykupu ponad wskazaną w rozdziale VII
pkt g) OPZ wartość 1%.
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