Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śl.

Ldz: ZGK/

Oborniki, dn. 05.12.2011r.

/2011

Dotyczy: przetargu na leasing operacyjny ciągnik rolniczy wraz z pługiem

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich udziela odpowiedzi
na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na leasing operacyjny ciągnika
rolniczego wraz z pługiem.
Pytanie 1
Ze względu na kalkulowanie wysokości kwotowej w PLN składki z tytułu ubezpieczenia
pojazdu w zakresie AC nie jest możliwe wliczenie w ofertę ceny ubezpieczenia stałej w
całym okresie trwania umowy. W związku z powyższym prosimy o informację, czy
Zamawiający dopuszcza wliczenie w cenę oferty składki za pierwszy rok użytkowania
pojazdu oraz wskazanie w % składki ubezpieczeniowej stałej w całym okresie trwania
umowy, przy czym jej wartość w PLN będzie uwarunkowana od aktualnej wartości rynkowej
pojazdu stanowiącej sumę AC.
Odpowiedź: nie dopuszczamy
Pytanie 2
Czy Zamawiający akceptuje regulowanie kosztów z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu
w formie opłat dodatkowych na podstawie wystawionych faktur VAT, przez cały okres
trwania umowy leasingu. Dla ww. opłat Zastosowanie będzie miała aktualnie obowiązująca
stawka podatku VAT właściwa dla usługi leasingu, czyli na dzień sporządzenia oferty jest to
stawka 23% Koszt ubezpieczenia przedmiotu zgodnie z SIWZ zostanie wliczony w cenę
oferty.
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
Pytanie 3
Czy Zamawiający oczekuje warunków finansowych: wpłata własna 0%, 60 rat miesięcznych,
wykup przedmiotu leasingu 1%?
Odpowiedź: warunki finansowe oczekiwane przez Zamawiającego:
a) Wpłata własna (wplata wstępna) 0 %
b) 59 rat miesięcznych
c) Wykup przedmiotu leasingu 1%
Pytanie 4
W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami
realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego Wniosek (np. aneks do umowy - zmiana
harmonogramu spłat, opinia o Zamawiającym itp. ) lub z jego winy – np. : monity w
przypadku zaległości, koszty mandatów powstałych w związku z niewłaściwym

użytkowaniem pojazdu przez Zamawiającego. Ze względu na ich przyszły i warunkowy
charakter powstania ww. kosztów nie można ująć i wskazać na dzień sporządzenia oferty.
Czy w związku z powyższym Zamawiający akceptuje fakt, iż w przypadku zaistnienia
zdarzeń wyszczególnionych w Tabeli opłat i Prowizji stanowiącej integralną część umowy
leasingu Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą dodatkową w wysokości wskazanej w
poniższej Tabeli.
Czy Zamawiający akceptuje fakt, iż, koszty te nie zostaną ujęte w cenie oferty?
Odpowiedź: wyrażamy zgodę
Pytanie 5
Czy Zamawiający akceptuje wystawienie weksla własnego in blanco (wraz z deklaracją
wekslową) jako prawnego zabezpieczenia wykonania umowy leasingu?
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na regulowanie 59 równych miesięcznych rat leasingowych
ze stałą marża Wykonawcy / Finansującego przy czym część odsetkowa raty miesięcznej w
trakcie trwania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnej stawki WlBOR
1M? Zasady zmiany części odsetkowej szczegółowo zostaną opisane w umowie leasingu wg
zasad przyjętych przez Wykonawcę.
W przypadku akceptacji powyższego prosimy o wskazanie bazowej stawki WIBOR, jaką
należy przyjąć do sporządzenia kalkulacji (w celu prawidłowej oceny ofert) np. z dnia
ogłoszenia postępowania.
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
Pytanie 7
ze względu na fakt, że podatek VAT nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy oraz
Wykonawca nie ma wpływu na jego wysokość w przyszłości prosimy o zapis, że
Zamawiający dopuszcza i akceptuje zmianę wynagrodzenia określonego w umowie leasingu
z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany treści umowy
leasingu. W takim przypadku wynagrodzenie należne Finansującemu ulegnie automatycznej
waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
Odpowiedź: wyrażamy zgodę, zgodnie z paragrafem 11 pkt.2 wzoru umowy.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur elektronicznych? Jeśli nie, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość regulowania miesięcznych opłat z tytułu rat
leasingowych w wysokościach i terminach wskazanych w preliminarzu opłat leasingowych?
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wystawienia i przesłania faktury VAT na
rzecz zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza otrzymywania faktur elektronicznych. Regulowanie
rat będzie następować po otrzymaniu faktury.
Pytanie 9
Czy Zamawiający przekaże poniższe dokumenty w celu przeprowadzenia oceny zdolności
finansowej (faxem lub mailem)
- uzupełniony i podpisane formularze w załączeniu

- aktualny odpis z KRS, zaświadczenia o nadaniu NlP i Regon
Odpowiedź: powyższe dokumenty będą przekazane wybranemu Wykonawcy po dokonaniu
wyboru oferty.
Zapytania do załącznika nr 6 do SIWZ
W SIWZ nie ma załącznika nr 6.
Pytanie 10
pkt 2
Przeniesienie własności ciągnika rolniczego. W przypadku leasingu operacyjnego
przeniesienie prawa własności nie następuje automatycznie po uregulowaniu wszystkich
zobowiązań z tytułu opłat leasingowych.
W związku z powyższym prosimy o stosowną modyfikację zapisu.
Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści niniejszego punktu zgodnie z poniższym:
,,Zamawiający przyjmuje w użytkowanie przedmiot leasingu na okres 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu z możliwością nabycia prawa własności
po zakończeniu okresu leasingowego za cenę równą wartości końcowej PLN w wysokości
określonej w pkt. 5"
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
Pytanie 11
pkt 9
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość regulowania miesięcznych opłat leasingowych
na podstawie harmonogramu spłaty rat leasingowych? Wykonawca każdorazowo wystawi
fakturę VAT i prześle na adres Zamawiającego.
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody
Pytanie 12
W związku z rozbieżnymi zapisami punktów 10 i 12 uprzejmie prosimy o wyjaśnienie
w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do Wniesienia opłaty wstępnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia opłaty wstępnej.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
poprzez wypełnienie części znajdującej się poniżej i przesłanie jej na numer faksu: 071/ 31014-72
Z poważaniem

…………………………………………………………………………………..…………..
……………………………

…………….….. dn. ………………

Potwierdzam otrzymanie informacji zawartych w piśmie z dnia 05.12.2011 Ldz: ZGK/ /2011

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śl.

Oborniki, dn. 06.12.2011r.

Ldz: ZGK/ /2011
Dotyczy: przetargu na leasing operacyjny ciągnik rolniczy wraz z pługiem

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich udziela odpowiedzi
na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na leasing operacyjny ciągnika
rolniczego wraz z pługiem.
Pytanie 13 Par. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu naprawy w okresie gwarancji z
3 dni roboczych do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: wyrażamy zgodę
Pytanie 14 Par. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia
Pkt. 4 ppkt b
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z
warunkami producenta umieszczonymi w książce przeglądów / karcie gwarancyjnej?
Odpowiedź: wyrażamy zgodę
Pytanie 15 Par. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia
Pkt. 4 ppkt c
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu dotyczącego gwarancji na
powłokę lakierniczą?
Odpowiedź: wyrażamy zgodę
Pytanie 16 Par. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia
Pkt. 4 ppkt d
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu dotyczącego gwarancji na
perforację nadwozia?
Odpowiedź: wyrażamy zgodę

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
poprzez wypełnienie części znajdującej się poniżej i przesłanie jej na numer faksu: 071/ 31014-72
Z poważaniem

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………

…………….….. dn. ………………

Potwierdzam otrzymanie informacji zawartych w piśmie z dnia 06.12.2011 Ldz: ZGK/ /2011

