Augustów dnia 6 lutego 2018 r.

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o.
Numer postępowania 1/2018

przetarg na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego
typu śmieciarka z prawem wykupu”

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp
( wyjaśnienie treści SIWZ)

W związku z wpływem zapytania Wykonawcy Zamawiający przedstawia treść
zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
1) PYTANIE
Pkt 9.3 SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt
9.6.2 SIWZ, będą składane przez Finansującego/Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
zgodnie z art. 26 ust. 2, tj. „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, określone w pkt 9 SIWZ, będą składane
przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2.
Zamawiający żąda natomiast złożenia wraz z ofertą przedstawionych wraz z formularzem
ofertowym oświadczeń Wykonawcy.
2) PYTANIE
Zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o informację, czy raty mają
być stałe czy zmienne? W przypadku rat zmiennych, konieczne jest określenie przez
Zamawiającego stawki WIBOR wymaganej do przyjęcia w ofercie. Informacja ta jest

niezbędna dla porównywalności ofert.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający określa raty jako stałe. Zamawiający nie dopuszcza rat zmiennych.
3) PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu Przedmiotu leasingu po
terminowym zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności z umowy
leasingu wynikających.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, iż dokona wykupu przedmiotu leasingu po terminowym
zakończeniu umowy leasingu i zapłacie wszystkich należności z umowy leasingu
wynikających
4) PYTANIE
Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy
finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2015 rok i 2016 rok
wraz

ze

sprawozdaniami

Zarządu

z

działalności,

uchwałami

Zarządu

zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile
sprawozdania podlegają badaniu),
b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres
sprawozdawczy oraz aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i
pozabilansowych

(w

tym

aktualnego

zestawienia

kredytów/leasingów

obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny
termin spłaty/miesięczną ratę).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przedstawi żądane dokumenty.

5) PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający będzie ponosił koszty mandatów.
6) PYTANIE
Prosimy

o

informację,

z

jakim

Ubezpieczycielem

ubezpieczenia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia z PZU SA
7) PYTANIE

Zamawiający

zawrze

umowę

Prosimy o informację, czy w kolejnych latach (po roku) Zamawiający/Korzystający
ubezpieczy Przedmiot Leasingu w takim samym zakresie (od wszystkich ryzyk) jak
ubezpieczenia Przedmiot Leasingu dokonane przez Wykonawcę/Finansującego w 1 roku
leasingu oraz czy w polisie jako ubezpieczony będzie wskazany Wykonawca/Finansujący, a
jeżeli nie – czy Zamawiający dokona niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji
uprawnień z polis? Kiedy Finansujący/Wykonawca otrzymam kopie polis (pierwszej i
kolejnych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający będzie zawierał umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu w okresie leasingu
w pełnym zakresie. Zamówienie dotyczy leasingu operacyjnego. W okresie leasingu
właścicielem przedmiotu leasingu i ubezpieczonym będzie Finansujący. Kopie polis
przekazane zostaną Finansującemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
8) PYTANIE
Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej?
ODPOWIEDŹ:
Umowny termin wpłaty opłaty wstępnej przypadać będzie w

terminie

7 dni

od

daty

zawarcia umowy leasingu.
9) PYTANIE
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na pojazdy została
udzielona przez Sprzedawcę pojazdów oraz przez niego wykonywana, a nie przez
Finansującego/Wykonawcę? Z zapisów SIWZ dotyczących wymogu w przedmiotowej kwestii
nie wynika co prawda, że gwarancja ma zostać udzielona przez Finansującego/Wykonawcę,
a niniejszy wniosek Finansujący/Wykonawca składa dla rozwiania wątpliwości w tym
zakresie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na samochody. Zamawiający nie wskazuje kto
ma udzielić gwarancji. Tym samym Zamawiający dopuszcza, by gwarancja jakości na
pojazdy została udzielona przez Sprzedawcę pojazdów oraz przez niego wykonywana.
10) PYTANIE
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.
ODPOWIEDŹ:
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.
11) PYTANIE
Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność
uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych na złożenie oferty
przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień
16 lutego 2018 r.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje kolejnej zmiany terminu składania ofert.

