Radomsko, 18.07.2018 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup (dostawa) w formie
leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z osprzętem”

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:
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 w Dodatku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy leasingu operacyjnego
w pkt IX Informacje dodatkowe wyraził 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 2:
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 3:
W rozdziale VII, pkt. f) OPZ Zamawiający wskazał, że pierwsza rata leasingowa zostanie
opłacona w terminie 30 dni po opłaceniu czynszu inicjalnego. Uprzejmie informuję, że raty
leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze
sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego
integralną częścią umowy leasingowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu określonego w rozdziale VII pkt f.
Pytanie 4:
W rozdziale II, pkt. 1) OPZ 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
Zamawiającemu udzielenie gwarancji… (…)”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów w rozdz. II pkt. 1) OPZ Dodatek nr 5 do
SIWZ.

Dla Zamawiającego istotnym jest by Wykonawca udzielił gwarancji, a sprawą drugorzędną
jest w jakiej formie prawnej, konfiguracji będzie on występował w tym postępowaniu /np.
Konsorcjum firm finansującego i producenta – dostawcy/. W tym przypadku przez udzielenie
gwarancji rozumieć należy udzielenie jej przez Wykonawcę.
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