P O W IAT SI E DLEC K I
,,Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.

PR.272.32.2020

Siedlce, dnia 24 czerwca 2020 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu,
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 125KM wraz
z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania umowy.”
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:
Pytanie 1:
Zgodnie z formularzem ofertowym Zamawiający wymaga kalkulacji ceny ryczałtowej, na którą
będą się składać opłata wstępna, miesięczne raty leasingowe w równej wysokości dla całego
ustalonego okresu leasingu i opłata końcowa. Uprzejmie proszę o usunięcie zapisu §7 ust. 8
Umowy (Załącznik nr 3). Wystawienie faktury za okres inny niż miesiąc wpłynęłoby na inny
rozkład kapitału do spłaty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie zapisu §7 ust.8 umowy.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu
stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł.
Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z
posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in.
za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do
Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność
warunków przez cały okres trwania Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na jedną, roczną, ryczałtową opłatę.
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Pytanie 3:
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje
jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie
zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę, zatem o dopuszczenie dodatkowych
dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór
stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia
publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez
Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego
scenariusza działania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4:
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o ich zmniejszenie z 0,5% na 0,05%, z 5% na 2%, z 0,5% na 0,05%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 5:
Proszę o udzielenie informacji, jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający,
tj. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w
przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M
w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza obydwie formy oprocentowania.
Pytanie 6:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. 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:
Koszt rejestracji pojazdu został umieszczony w §7 ust.2 pkt. 5) wzoru umowy i w związku
z tym jest wliczony w wynagrodzenie. Na marginesie, art. 7097 KC nie jest przepisem
bezwzględnie obowiązującym.
Pytanie 7:
Proszę o dostosowanie zapisów dot. terminu opłaty wstępnej w zał. Nr1 w stosunku do zapisów
§7 ust.3 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dostosowuje zapisy w załącznika nr 1 w stosunku do zapisów §7 ust.3 Umowy –
w załączeniu poprawiony OPZ.
Pytanie 8:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §7 ust. 5, §3 ust. 2 Umowy o następujący
zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy
leasingu”.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający zgadza się, aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków
na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty
de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 10:
Zwracamy się z uprzejma prośbą o usunięcie zapisu §5 ust. 3 Umowy. Finansujący nie
podpisuje umowy ze Sprzedającym. Nabycie sprzętu następuje na podstawie faktury VAT,
którą Finansujący jest w stanie udostępnić Zamawiającemu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §5 ust.3. umowy.
Pytanie 11:
Uprzejmie proszę o usunięcie zapisu §7 ust. 8 Umowy. Opłaty za czynsze naliczają się
miesięcznie, data protokołu zdawczo-odbiorczego wyznacza termin płatności raty począwszy
od m-ca następnego po odbiorze sprzętu. Finansujący nie wystawia fv za okresy
np. dwutygodniowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 7 ust. 8. umowy.
Pytanie 12:
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §8 ust. 2.1 Umowy. Zapis w obecnym brzmieniu jest
niezgodnym z kodeksem cywilnym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 8. ust.2, pkt.1) umowy. Zapis nie jest
niezgodny z Kodeksem Cywilnym ( art. 70913).
Pytanie 13:
Zamawiający przewidział w §5 ust. 6c odbiór sprzętu. Uprzejmie informuję, że w przypadku
wystąpienia sytuacji opisanej przez Zamawiającego, Zamawiający sam dostarcza sprzęt
na miejsce przez wskazane przez Wykonawcę. Proszę o stosowną korektę zapisów w tym
zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na korektę ww. zapisów.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający dopuści ogumienie o rozmiarze: Tył 480/70R38 przód 420/70 R24.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dodatkowo zmianę ogumienia
420/70 R24, natomiast nie dopuszcza zmiany ogumienia na tył.
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Pytanie 15:
Czy Zamawiający dopuści:
 napęd na 4 koła z blokadami mechanizmów różnicowych.
 włączanie blokady przedniego mechanizmu różnicowego- Samoblokujący mechanizm
różnicowy.
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 włączenie blokady tylnego mechanizmu różnicowego – Elektrohydraulicznie
za pomocą sprzęgła chłodzonego olejem, przyciskiem.
Odpowiedź:
Zamawiający dodatkowo dopuszcza:
 napęd na 4 koła z blokadami mechanizmów różnicowych.
 włączanie blokady przedniego mechanizmu różnicowego- Samoblokujący mechanizm
różnicowy.
 włączenie blokady tylnego mechanizmu różnicowego – Elektrohydraulicznie
za pomocą sprzęgła chłodzonego olejem, przyciskiem.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia poprawiony,

Odpowiedzi przygotowała:
Emilia Soćko
tel. 25 644 75 13 wew. 184
Sprawę prowadzi:
Anna Kaliszuk
Tel. 25 644 72 17 wew. 241
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