ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP – URB-13/2016 na dostawę
fabrycznie nowych (rok produkcji 2016 ) samochodów ciężarowych
specjalistycznych - hakowców - 2 szt. i śmieciarki na podwoziu
trzyosiowym - 1 szt. w formie leasingu operacyjnego.
URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że
w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania, na które
Zamawiający udzielił odpowiedzi poniższych odpowiedzi:

ZAMAWIAJACY w rozdziale III cz.II 2.2 poz.6 wymaga:
fabryczny system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi
telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
PYTANIE NR 1:
Czy Zamawiający dopuści niefabryczny , markowy, system audio z radiem
wyposażony w bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth z zestawem
głośnomówiącym kompatybilny z system samochodu
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 2:
Zamawiający w Części II wymaga : Pojazd kompletny fabrycznie nowy z 2016 roku.
Zgodnie z wymaganym terminem składania ofert na 25.11.2016 r nie ma możliwości
wyprodukowania pojazdu kompletnego w 2016 roku.
Czy Zamawiający dopuści pojazd nowy wyprodukowany w 2017 r. ?
ODPOWIEDŹ:
NIE STARSZY NIŻ 2016 rok
Zamawiający wymaga świadectwa homologacji podwozia.
PYTANIE NR 3:
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia pojazdu ze świadectwem
homologacji na pojazd kompletny?
ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR 4:
Czy Zamawiający dopuści pojazd z 2017 r. (zabudowa, podwozie lub kompletny
pojazd)?
ODPOWIEDŹ :
TAK

PYTANIE NR 5:
Czy Zamawiający dopuści zbiornik na odcieki zamontowany pod skrzynią
ładunkową
i przymocowany do ramy podwozia?
ODPOWIEDŹ :
TAK

PYTANIE NR 6:
Czy Zamawiający wymaga homologacji na pojazd kompletny?
ODPOWIEDŹ :
TAK

PYTANIE NR 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podstawienie pojazdu zastępczego po 72
godzinach od momentu przystąpienia serwisu do naprawy i nie usunięciu awarii?
Przyjazd serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
ODPOWIEDŹ :
NIE
PYTANIE NR 8:
Zamawiający w załączniku nr 7A do SIWZ w jego pkt. I. ppkt. 39 wymaga
wyposażenia pojazdów w system monitorowaniu pojazdu.
Czy Zamawiający pokryje koszty abonamentu związane z użytkowaniem systemu?
ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR 9:
Zamawiający w załączniku nr 7A do SIWZ w jego pkt. IV ppkt. 39, oczekuje aby
nadwozie śmieciarki posiadało możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy
– online ( internet ) przez serwis Wykonawcy.
Czy Zamawiający zgodzi się od odstąpienia od tego wymogu w przypadku, gdy
terminal w kabinie kierowcy będzie udostępniał identyczne informacje
diagnostyczne z informacjami mogącymi być przekazywanymi online?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 10:
Zamawiający w załączniku nr 7A do SIWZ w jego pkt. IV w żadnym z punktów nie
podał parametru wysokości krawędzi załadowczej wrzutnika oraz czy wrzutnik ma
mieć możliwość dodatkowego obniżenia krawędzi zasypowej.
Czy Zamawiający oczekuje aby krawędź załadowcza wrzutnika znajdowała się
wyżej jak 1.550 mm od podłoża i posiadała możliwość obniżenia jej do poziomu
maksymalnie 1.300 mm od podłoża?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga, aby krawędź załadowcza wrzutnika znajdowała się nie
wyżej niż 1600 mm od podłoża i posiadała możliwość obniżenia do poziomu
maksymalnie 1300 mm.
PYTANIE NR 11:
Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy wraz z OWUL
uwzględniające postanowienia SIWZ?.
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 12:
Czy Zamawiający akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie
umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 13
Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie przez Podwykonawcę
Wykonawcy wykaz zrealizowanych zamówień wraz z referencjami?
ODPOWIEDŹ:

w

imieniu

TAK
PYTANIE NR 14:
Czy Zamawiający zaakceptuje Tabelę Opłat i Prowizji, zawierającą opłaty za
czynności dodatkowe mogące się pojawić w trakcie trwania umowy leasingu?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 15:
Czy Zamawiający zaakceptuje płatność rat leasingowych wystawianych na początku
każdego miesiąca z terminem płatności do końca danego miesiąca, za który
wymagana jest należność?
Zaproponowany przez Zamawiającego schemat fakturowania wymusza ręczną
obsługę transakcji, ręczne generowanie faktur na koniec każdego miesiąca. Zmiana
zasad umożliwiałaby obsługę transakcji w sposób automatyczny co skutkuje
poprawnością wystawianych dokumentów a Zamawiający ma wydłużony termin
płatności rat.
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 16:
Czy Zamawiający pokryje koszty finansowe związane z faktem, że raty leasingowe
są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 17:
Czy Zamawiający zaakceptuje płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od
podpisania Umowy?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 18:
Czy Zamawiający poniesie koszty pierwszej rejestracji przedmiotów zamówienia?
Koszt ten zostanie refakturowany przez Wykonawcę na Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:

NIE
PYTANIE NR 19:
Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do
załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik
dowodu rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę,
wpisanie haka holowniczego itp. ?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 20:
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez
Wykonawcę na zapytania Policji , Straży Miejskiej , Inspekcji Transportu
Samochodowego itp. ?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 21:
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów ?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 22:
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań
technicznych ?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 23:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ponoszenie kosztu podatków od środków
transportowych na podstawie refaktury?
Koszt podatku zależy od gminy i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
leasingu, dlatego szacowanie kosztu „z góry” na etapie składania oferty spowoduje
wzrost ceny brutto Zamówienia.
ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR 24:
Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza
się aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na
ewentualne zaległości Korzystającego ?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 25:
Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu
środków na rachunek Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę?
Wyrażenie zgody na faktury otrzymywane drogą elektroniczną skróci obieg i
kontrolę otrzymywanych dokumentów.
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 27:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę
przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych,
zmiany przepisów VAT.
ODPOWIEDŹ:
Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć zmiany przepisów VAT
PYTANIE NR 28:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karta pojazdu i świadectwo homologacji
pozostało w siedzibie Wykonawcy (właściciela przedmiotu)?
ODPOWIEDŹ:
TAK za potwierdzeniem zgodności z oryginałem

PYTANIE NR 29:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia dotyczące osobnych części
zamówienia (śmieciarka i hakowe) były realizowane na osobnych umowach
leasingu? Z uwagi na fakt, że mogą wystąpić dwaj różni dostawcy (podwykonawcy)
oraz różne terminy odbioru przedmiotów zamówienia.
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 30:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuższy termin dostarczenia do siedziby
Zamawiającego faktur za raty leasingowe np. 7 dniowy termin?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 31:
Zamawiający nie określił jak ma być przygotowana oferta: na stałej stopie, czy też
WIBOR 1M? Prosimy o potwierdzenie. Dodatkowo w przypadku udzielenia
informacji, że oferta ma być oparta na WIBOR 1M prosimy o podanie daty stopy
bazowej, która ma być przyjęta do oferty. Jest to niezbędne dla celów
porównywalności oferty.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert należy
przyjąć stopę WIBOR 1 M na dzień 31. 10. 2016 r.
PYTANIE NR 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmiana harmonogramów z uwagi na
spadek/wzrot stopy bazowej WIBOR 1M była dokonywana 1-go dnia roboczego
każdego miesiąca?
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 33:
Zwracamy uwagę, że w rozdziale V punkt 2 SIWZ Zamawiający odwołuje się do
nieistniejącego artykułu 26 ust. 2 b ustawy PZP. Po nowelizacji ustawy PZP
solidarna odpowiedzialność podwykonawcy dotyczy wyłącznie udostępnienia
środków finansowych lub poleganiu na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego.
ODPOWIEDŹ:

Zapis w rozdziale V punkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.”
PYTANIE NR 34:
Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten
przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można
przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez
Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i
podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 35:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt
ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, 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.
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 36:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in
blanco?
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 37:
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:
NIE
PYTANIE NR 38:
Proszę o potwierdzenie, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową
leasingową. Ujęcie jej na jednej umowie nie jest możliwe ze względów
systemowych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza dwie umowy: jedna na hakowce 2 szt. i jedna na
śmieciarkę
PYTANIE NR 39:
Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę
pojazdu. Uprzejmie informuję, że oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy
(Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać
kopię karty pojazdu. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i
modyfikację SIWZ w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga kopii ( ksera ) karty pojazdu z potwierdzeniem za
zgodność odpisu z oryginałem
PYTANIE NR 40:
Zamawiający wskazał, że usługa będzie obejmować 36 miesięczny okres
rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania
umowy. Uprzejmie informuję, że zgodnie z naszymi procedurami zakończenie
Umowy leasingu przebiega inaczej od sposobu wskazanego w SIWZ. Zamawiający
(Leasingobiorca), o ile chce dokonać wykupu leasingowanego sprzętu, uiszcza
wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową. Po zaksięgowaniu tej
wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży.
W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza
jedynie wartość raty, a sprzęt zwraca Leasingodawcy. Proszę o zaakceptowanie
takiego scenariusza działania oraz zapisów.
ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 41:
Zwracamy się o modyfikację zapisów formularza oferty, pkt. 3 na następujący:
„Zapewnimy udzielenie gwarancji na kompletny pojazd na okres … m-cy…..”

ODPOWIEDŹ:
Wyrażamy zgodę na powyższy zapis
PYTANIE NR 42:
Zamawiający wskazał, że dokona opłaty wstępnej w terminie do 21 dni od dnia
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie
doręczonej do URBIS faktury Vat wystawionej w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń oraz dostarczonej w terminie 3 dni
od dnia jej wystawienia do siedziby Spółki URBIS. 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 SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie
płatności opłaty wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.
ODPOWIEDŹ:
NIE – Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący terminu opłaty wstępnej – po
dostarczeniu przedmiotu zamówienia
PYTANIE NR 43:
Zamawiający wskazał że wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz
w miesiącu , w równych ratach na podstawie wystawianej na URBIS na koniec
miesiąca faktury Vat w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia, przy czym pierwsza
rata leasingowa zostanie zafakturowana w miesiącu kalendarzowym następującym
po wystawieniu faktury z opłatą wstępną pod warunkiem dostarczenia jej do
siedziby Spółki URBIS w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia. Uprzejmie
informuję, że leasingobiorca dokonuje płatności na podstawie harmonogramu
finansowego będącego integralną częścią umowy leasingu, a nie na podstawie
faktur VAT. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na
rachunek leasingodawcy. Proszę o dopuszczenie regulowania wszelkich płatności
na podstawie harmonogramu. Faktury emitowane są na 21 dni przed terminem
płatności i niezwłocznie wysyłane do leasingobiorcy listem zwykłym, na co również
wskazuje Zamawiający. Rozwiązanie to tym bardziej wydaje się zasadne, że oferta
będzie kalkulowana na stopie stałej, a więc wysokości rat nie będzie ulegała
zmianom.
ODPOWIEDŹ:
NIE - Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie.
PYTANIE NR 44:
Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu
środków na rachunek Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR 45:
W pkt. 5 ust. 1e znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może na
przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz
przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.
Proszę o dopuszczenie rozwiązania w którym Zamawiający wyrazi zgodę na
następujące scenariusze działania Wykonawcy:
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy
Finansującego. Ten rodzaj cesji nie wpływa w żaden sposób na wykonywanie
umowy, obowiązki związane z umową. Jest to jedynie techniczny zabieg,
zapewniający spłatę zaciągniętego przez Wykonawcę kredytu na finansowanie
inwestycji preferowanych przez Leasingobiorców;
- przekazaniem niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej
firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.
PYTANIE NR 46:
Zamawiający oczekuje kalkulacji rat leasingowych w oparciu o stawkę WIBOR 1M?
ODPOWIEDŹ:
TAK. Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert należy
przyjąć stopę WIBOR 1 M na dzień 31. 10. 2016 r.
PYTANIE NR 47:
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 dopuszcza włączenie Istotnych Postanowień umowy w formie
załącznika do umowy.
PYTANIE NR 48
W zał. Nr 8 do SIWZ par. IV pkt. 2 zamawiający zapisał:
„2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( także od towarów i usług)”
Czy Zamawiający zgodzi się na obciążenia podatkiem od środków transportowych,
fakturowanym 2 razy w roku, zgodnie z ustawowymi terminami płatności tego
podatku, czy Zamawiający oczekuje wkalkulowania kosztu podatku do wartości rat
leasingowych? Jeżeli Zamawiający oczekuje uwzględnienia kosztów podatku od
środków transportowych w racie leasingu, to czy Zamawiający akceptuje zmianę
wysokości rat w przypadku zmiany wysokości stawki podatku w trakcie trwania
umowy leasingu? Stawki podatku są ogłaszane przez urząd miasta/gminy na dany
rok i mogą zmieniać się w poszczególnych latach. Wykonawca nie zna stawek na
kolejne lata i nie może przewidzieć ich wysokości.

ODPOWIEDŹ:
TAK
PYTANIE NR 49
Czy koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia ma być wliczony do kosztu
leasingu czy też fakturowany oddzielnie poza ofertą?
ODPOWIEDŹ:
Liczony do kosztu leasingu.
PYTANIE NR 50
W części IV załącznika do umowy w pkt 4 c została zawarta informacja o wysokości
jednej raty oraz wysokości jej części kapitałowej i części odsetkowej. Sugerujemy
wykreślenie zapisów dot. części kapitałowej i części odsetkowej raty. Każda kolejna
rata będzie miała inną część kapitałową i inną część odsetkową – nie da się w
formie zapisanej przez Zamawiającego wpisać wszystkie części kapitałowe i
odsetkowe rat. Ewentualnie sugerujemy załączenie harmonogramu w którym będą
wszystkie raty z podziałem na część kapitałową i część odsetkową.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert należy
przyjąć stopę WIBOR 1 M na dzień 31. 10. 2016 r.
PYTANIE NR 51
W zał. Nr 8 do SIWZ par. IV pkt 7b Zamawiający zapisał:
„b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu, w
równych ratach na podstawie wystawionej na URBIS na koniec miesiąca faktury
VAT w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia, przy czym pierwsza rata leasingowa
zostanie zafakturowana w miesiącu kalendarzowym następującym po wystawieniu
faktury za opłatą pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Spółki URBIS w
terminie 3 dni od dnia jej wystawienia.”
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu zgodnie z poniższą propozycją
zapisu?
„b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu, w
równych ratach na podstawie wystawionej na URBIS na koniec miesiąca faktury
VAT w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia, przy czym pierwsza rata leasingowa
zostanie zafakturowana w miesiącu kalendarzowym następującym po wystawieniu
faktury za opłatą wstępną pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Spółki URBIS
w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia.”
Ewentualnie czy Zamawiający może określić jaki powinien być termin płatności 1
raty, jeżeli wykonawca nie dostarczy faktury na opłatę wstępną w terminie 3 dni?

ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE NR 52
W zał. Nr 8 do SIWZ par. IV pkt 9 Zamawiający zapisał:
„9.Za dzień zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
URBIS.”
Czy Zamawiający zgodzi się aby dniem zapłaty był dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
TAK.
PYTANIE NR 53
W zał. Nr 8 do SIWZ par. III pkt 3 Zamawiający zapisał:

„3. Wraz z Samochodami Wykonawca wyda URBIS:
1) dowód rejestracyjny,
2) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek,
3) instrukcję obsługi w języku polskim,
4) kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji,
5) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta”
W związku z tym, iż pojazdy pozostają własnością Wykonawcy przez cały
okres trwania umowy leasingu czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie
Karty Pojazdu z listy dokumentów koniecznych do wydania wraz z
samochodami?
Karta pojazdu, z mocy prawa musi być w posiadaniu właściciela.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga kopii ( ksera ) karty pojazdu z potwierdzeniem za
zgodność odpisu z oryginałem
PYTANIE NR 54
Czy Zamawiający zaakceptuje standardową umowę leasingu stosowaną przez
Wykonawcę oraz z ogólnymi warunkami umowy z uwzględnieniem postanowień
zawartych w SIWZ?
ODPOWIEDŹ:
TAK

PYTANIE NR 55
Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia kosztów i opłat związanych z
użytkowaniem samochodów a jednocześnie wymaga aby wszystkie koszty zostały
zawarte w opłatach leasingowych.
W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się aby wraz z umową leasingu
wprowadzić tabelę opłat dodatkowych za czynności, które mogą pojawić się w
trakcie trwania umowy ?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE NR 56
Zamawiający wymaga aby wynagrodzenie określone przez Wykonawcę
obowiązywało przez cały okres ważności umowy i nie podlegało zmianie.
Czy w związku z powyższym należy przyjąć, iż Zamawiający oczekuje oferty
przygotowanej przy zastosowaniu stałej stopy procentowej obowiązującej przez cały
okres trwania umowy?
ODPOWIEDŹ:
NIE. Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert należy
przyjąć stopę WIBOR 1 M na dzień 31. 10. 2016 r.

PYTANIE NR 57
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia przez Wykonawcę analizy finansowej
Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o :
- przekazanie sprawozdań finansowych Zamawiającego wraz z opinią i raportem
biegłego za rok 2015.
- sprawozdań finansowych za ostatni okres rozliczeniowy ( tj. 3 kwartał 2016 )
- odpowiednich zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami z właściwego
Urzędu Skarbowego i ZUS.
ODPOWIEDŹ:
Dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego
jako odrębny plik jako załącznik w przedmiotowym postępowaniu.
PYTANIE NR 58
Czy Zamawiający wyraża zgodę na e-fakturę, czyli przesyłaniu faktur drogą
elektroniczną, co przyspieszyłoby obieg dokumentów?

ODPOWIEDŹ:
NIE
PYTANIE NR 59
W zał. Nr 8 do SIWZ par. VI Zamawiający napisał:
”1. Wykonawca odpowiada wobec URBIS za wady przedmiotu leasingu, jeśli
powstały one w okolicznościach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności.
Wówczas, jeżeli Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność
do umówionego użytku, URBIS może żądać odpowiedniego obniżenia rat
leasingowych za czas trwania wad.”
Prosimy o wykreślenie drugiego zdania w całości.
Wykonawca jako Finansujący, zgodnie z kodeksem cywilnym nie odpowiada za
przydatność przedmiotu leasingu i ewentualne pożytki/lub ich brak wynikające dla
Zamawiającego z używania przedmiotu. W związku z tym, nie może się zgodzić na
obniżenie rat.
Roszczenia gwarancyjne lub rękojmia przysługuje natomiast Zamawiającemu, na
mocy przepisów kodeksu cywilnego regulujących usługę leasingu i zapisów umowy
leasingu, w stosunku do producenta/dostawcy przedmiotu leasingu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

