Radomsko, 29.03.2018 r.

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 m 3 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 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań z
wyjaśnieniem:
Pytanie 1:
Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku
wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku
określonym w rozdziale 18 pkt. 4 SIWZ.
Pytanie 2:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości oraz serwis
Przedmiotu Zamówienia zostały udzielone przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz
przez niego wykonywane, a nie przez Finansującego/Wykonawcę?
Finansujący/Wykonawca wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich
Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy (w tym pojazdów) 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 lub podwykonawstwa ze Sprzedawcą Przedmiotu
Zamówienia. Sprzedawca udzieli gwarancji na pojazdy w zakresie co najmniej
odpowiadającym wymaganiom wynikającym z SIWZ oraz będzie wykonywał wszelkie
czynności związane z serwisem pojazdów.
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 SIWZ w zakresie
gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza by udzielenie gwarancji jakości oraz serwis przedmiotu zamówienia
zostały udzielone przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywane.
Jednakże w ogólnych warunkach leasingu zostanie wskazany Sprzedawca jako udzielający
gwarancji.

Pytanie 3:
Prosimy o informację, czy ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu ma dokonać Wykonawca i
obciążyć zapłaconymi składkami Zamawiającego – oprócz rat leasingowych, czy też umowy
ubezpieczenia OC, AC, NW zawrze z ubezpieczycielem Zamawiający?
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 13.6 koszty związane z zarejestrowaniem i ubezpieczeniem OC,
AC, NW przedmiotu zamówienia oraz koszty związane z planowanymi obsługami
technicznymi ponosi Zamawiający. Zamawiający poniesie koszt podatku od środków
transportowych w trakcie trwania umowy leasingu.
Pytanie 4:
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego, prosimy o informację w
jakim terminie zostaną zawarte umowy ubezpieczenia? Czy w polisach jako ubezpieczony
będzie wskazany Wykonawca/Finansujący a jeżeli nie – czy Zamawiający dokona
niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji uprawnień z polis? Kiedy
Finansujący/Wykonawca otrzyma kopie polis (pierwszej i kolejnych) wraz z potwierdzeniem
opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?
Odpowiedź:
Od momentu dostarczenia umowy leasingu i dokonania wszelkich formalności związanych z
zarejestrowaniem pojazdu – umowy ubezpieczenia zostaną zawarte niezwłocznie. Termin ten
nie powinien przekroczyć 14 dni. Na umowie jako ubezpieczony będzie wskazany
Wykonawca/Finansujący. Od momentu otrzymania polisy przez Zamawiającego, zostanie ona
odesłana Finansującemu/Wykonawcy w przeciągu 7 dni (pierwsza jak i kolejne).
Pytanie 5:
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego, prosimy o przesłanie
warunków ubezpieczenia OC/AC/NW.
Odpowiedź:
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, Zamawiający prześle warunki (polisę)
ubezpieczenia OC/AC/NW.
Pytanie 6:
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego, prosimy o informację,
czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy wyżej wymienionych polis i
dowodów zapłaty, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu
Leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego/Korzystającego?
Odpowiedź:
W przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy umowy ubezpieczenia i dowodów
zapłaty przez Zamawiającego, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę Ubezpieczenia
przedmiotu leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego.
Pytanie 7:
Dodatek nr 5 do SIWZ, VI. Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy, pkt. 1 – Prosimy o
potwierdzenie, że ewentualne koszty powołanie przez Zamawiającego niezależnego biegłego
rzeczoznawcy poniesie Zamawiający.
Odpowiedź:
Koszty sprawdzenia samochodu przez powołanego przez Zamawiającego niezależnego
biegłego rzeczoznawcy ponosi Zamawiający.
Pytanie 8:
Prosimy o informację, czy rejestracji Przedmiotu Zamówienia dokona Finansujący, będący
właścicielem pojazdu czy też Zamawiający?
Odpowiedź:
Rejestracji przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający.

Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów.
Odpowiedź:
Zamawiający sam będzie ponosił koszty mandatów.
Pytanie 10:
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże
Wykonawcy dane dotyczące członków Zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.
Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu 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.).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane
dotyczące członków Zarządu w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i
numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.
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