ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
CZĘŚĆ II

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP – URB-3/2017 na zadanie pn.
dostawa fabrycznie nowych (nie starsze niż 2016 ) samochodów
ciężarowych specjalistycznych – hakowców – 2 szt. i śmieciarki
na podwoziu trzyosiowym – 2 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 poniższych odpowiedzi:
PYTANIE NR: 1
Prosimy o wykreślenie lub odpowiednią zmianę paragrafu VI (Rękojmia) z
załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca jako instytucja finansowa nie
odpowiada za obowiązki wynikające z rękojmi. Są to obowiązki producenta
przedmiotu leasingu. Z tego powodu nie może zgodzić się na obniżenie rat
leasingowych w związku z wadami przedmiotu. Na mocy umowy leasingu i KC
Zamawiający może, w każdej chwili, dochodzić swoich roszczeń od
producenta / dostawcy urządzenia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie zgodnie z § 709 Kodeksu
Cywilnego. Leasigodawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu –
Lesingobiorcy razem z rzeczą przedmiotem leasingu odpis umowy ze
Zbywcą – Sprzedającym lub odpisy posiadanych dokumentów
dotyczących tej umowy ( art. 709 § 3 k.c. )
PYTANIE NR: 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby każda płatność poprzedzona została
wysłaniem do Zamawiającego faktury VAT na co najmniej na minimum 10- 14
dni przed terminem płatności? Uzasadnienie: Nasz system komputerowy
generuje dokumenty księgowe na 10 dni przed terminem płatności.
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE NR: 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poniższego zapisu w
ramach ogłoszonego przetargu?
Od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i serwisu gwarancyjnego, o których
mowa w SIWZ Wykonawca/Finansujący może się zwolnić względem

Zamawiającego/Korzystającego jeśli dokona na rzecz Korzystającego cesji
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, jakie należne będą Finansującemu z
tytułu zawartych z dostawcami/producentami Przedmiotu Leasingu umów
sprzedaży za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz żądania
obniżenia ceny sprzedaży.
Uzasadnienie: Wykonawca/Finansujący nie musi być jednocześnie podmiotem
realizującym świadczenia gwarancyjne i serwisowe na przedmioty umowy,
stąd nie może być odpowiedzialny za tego typu usługi. Może za to scedować
takie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zakupu przedmiotów zamówienia
od producentów/dostawców na Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
TAK.
PYTANIE NR: 4
Czy Zamawiający akceptuje zmianę właściwości miejscowej sądu na sąd
właściwy dla siedziby Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE NR: 5
Czy Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci
weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym? Jest to standardowe
zabezpieczenie stosowane przy umowach leasingu.
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE NR: 6
Czy zamawiający zaakceptuje standardową umowę leasingu stosowaną przez
wykonawcę wraz ogólnymi warunkami umowy z uwzględnieniem postanowień
zawartych w SIWZ?
ODPOWIEDŹ:
TAK.
PYTANIE NR: 7
Prosimy o modyfikację zapisu załącznika nr 8 do SIWZ: 
„wynagrodzenie z
tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu , w 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.”

I wykreślenie słów„pod warunkiem dostarczenia jej do siedziby Spółki URBIS
w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia”
Z cytowanego zapisu nie wynika co miałoby stać się, gdy faktura zostanie
dostarczona po terminie 3 dni od daty jej wystawienia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE NR: 8
W części IV załącznika 8 do SIWZ w pkt 4 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 informacji zgodnie z zapisem
w części IV
załącznika 8 do SIWZ w pkt 4 jednocześnie wprowadza: „ do umowy
wprowadza się załącznik w postaci harmonogramu ze wszystkimi
składnikami rat leasingowych z podziałem na część kapitałową,
odsetkową, ubezpieczeniem, podatkiem VAT.
Zmiana harmonogramów z uwagi na spadek/wzrot stopy bazowej WIBOR 1M
będzie dokonywana 1-go dnia roboczego każdego miesiąca.

PYTANIE NR: 9
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 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 za opłatą wstępną pod warunkiem dostarczenia jej do
siedziby Spółki URBIS w terminie 3 dni od dnia jej wystawienia.”
Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisy zgodnie z poniższą
propozycją zapisu?
„b) 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 14 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
.”
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. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
PYTANIE NR: 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na e-faktury, czyli przesyłanie mu faktur
drogą elektroniczną, co przyspieszyłoby obieg dokumentów?
ODPOWIEDŹ
NIE.
:
PYTANIE NR: 11
W treści SIWZ Rozdz. V ust. 4 wskazano warunki przyszłej umowy leasingu.
Zamawiający wskazał, że okres leasingu ma wynosić 36 miesięcy, licząc od
dnia odbioru danego pojazdu, a wykup może nastąpić po zakończeniu trwania
umowy. Natomiast w załączniku nr 8 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)
wskazano, że ewentualny wykup pojazdu może nastąpić do 15 dni przed
upływem 36 miesięcy od dnia wydania danego pojazdu. Prosimy zatem o
wskazanie czy wykup przedmiotu leasingu będzie dokonywany w okresie
leasingu, czy też po zakończeniu okresu leasingu, ew. z upływem ostatniego
dnia okresu leasingu.
Wskazanie powyższej okoliczności jest istotne przy obliczaniu kosztu
odsetkowego za ostatni miesiąc trwania umowy leasingu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis
II. 2. URBIS ma prawo nabyć Samochody objęte umową
, jeżeli w terminie do
15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu leasingu(
protokół przekazania)
zawiadomiWykonawcę w formie pisemnej o zamiarze
skorzystania z tego prawadodając: przy zachowaniu ciągłości leasing –
wykup
PYTANIE NR: 12
W uzupełnieniu pytania nr 1 prosimy o wyjaśnienie kwestii ubezpieczenia
przedmiotu leasingu.
Zgodnie z SIWZ ubezpieczenie przedmiotu leasingu ma być cały czas po
stronie Wykonawcy. Pojawia się zasadnicza kwestia ewentualnego
ubezpieczenia przedmiotu leasingu, na kolejny okres (np. roczny) po upływie 3
rocznicy ubezpieczenia pojazdu. Okres leasingu bowiem liczony będzie od

daty wydania przedmiotu leasingu, natomiast aby wydanie mogło mieć
miejsce pojazd musi być najpierw zarejestrowany, a także w dniu rejestracji
ubezpieczony. Jeżeli zatem wydanie pojazdu nastąpi w innym dniu niż dzień
rejestracji pojawia się problem obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
na kolejny okres aż do ew. wykupu lub zwrotu przedmiotu leasingu do
Wykonawcy.
Należy uzupełnić SIWZ o zapisy, wskazujące na obowiązek Zamawiającego
(jako faktycznego posiadacza i użytkownika przedmiotu leasingu)
ubezpieczenia przedmiotu leasingu także po okresie leasingu, aż do chwili
nabycia przedmiotu leasingu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający z chwilą nabycia własności zobowiązuje się
ubezpieczenia pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami
.

do

PYTANIE NR: 13
Kolejna sprawa to czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu, za okres w którym
będzie dokonywane nabycie przedmiotu leasingu ma być przenoszone na
Zamawiającego. Proszę zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie chciał
przejąć ubezpieczenie, w którym ubezpieczonym jest Finansujący, czy też
przedmiot leasingu – po wykupie - Zamawiający będzie ubezpieczał
samodzielnie. W zależności od stanowiska Zamawiającego proszę o
uzupełnienie SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie chciał
skorzystać z ubezpieczenia, w którym ubezpieczonym jest Finansujący
prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający wypowie ubezpieczenie OC w
chwili nabycia przedmiotu leasingu od Finansującego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający po wykupie przedmiotu zamówienia będzie ubezpieczał
samodzielnie.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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