Nasz znak : PWM/ZP/1/2016

Lubsko, dnia 21.01.2016 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: ,, Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego
(śmieciarki ) do odbioru transportu odpadów komunalnych z opcją wykupu”

Pytanie 1. Czy Zamawiający akceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy ( umowa leasingu , ogólne
warunki leasingu , tabela opłat i prowizji ) uwzględniający postanowienia SIWZ ?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 2. Czy Zamawiający może potwierdzić , że okres leasingu 59 m-cy ma być równy liczbie rat
58 ale nie wlicza w to Opłaty wstępnej oraz Raty wykupu ?
Tak jak w SIWZ – rozdział V.
Pytanie 3. Czy Zamawiający zgadza się aby raty leasingowe zaczęły być płatne od miesiąca ,
w którym nastąpił odbiór ?
Tak jak w SIWZ – rozdział VI.
Pytanie 4. Czy Zamawiający akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy
w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 5. Zamawiający informuję, że koszt ubezpieczenia za pierwsze 12 m-cy powinien zostać
wliczony w raty leasingowe, a za ubezpieczenie odpowiada Wykonawca. Czy w następnych latach
także Wykonawca ma odpowiadać za ubezpieczenie.
Jak w SIWZ – rozdział V g.
Pytanie 6. Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się
aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na ewentualne
zaległości Korzystającego ?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu płatności składki ubezpieczeniowej
w 1-szych 12 m-cy przez Zamawiającego na jednorazowe lub w systemie 2,4 rat co z kolei wyklucza
wliczenie w raty leasingowe kosztu ubezpieczenia ?
1 rok, jak w SIWZ – rozdział V g.
Pytanie 8 Czy Zamawiający zgadza się aby ponosił koszty podatku od środków transportowych
w dwóch ratach płatnych dwa razy w roku na podstawie faktury VAT ?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę
przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych ?
Tak, dopuszcza.

Pytanie 10. Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie przez Podwykonawcę w imieniu Wykonawcy
dowód potwierdzający dokonanie wymaganej przez Zamawiającego dostawy ?
Jak w SIWZ – w postępowaniu mogą wziąć udział podwykonawcy, należy ich ująć w formularzu ofertowym .
Pytanie 11. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych do
wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych
uszkodzeń, winne być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela
lub sprawcę szkody ?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 12. Zamawiający wymaga w SIWZ aby Wykonawca zapewnił dostawę części objętych
gwarancją na podstawie odrębnych zamówień. Czy ma to być odpłatna dostawa i czy Zamawiający
się zgadza aby to Dostawca zapewnił te dostawy ?
Jak w SIWZ – rozdział IV punkt 2 b.
Pytanie 13. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków
na rachunek Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniem art.454 kc oraz uchwałą SN z 04.01.1995 ( sygn.
Akt III CZP 164/94 ) przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania
rachunku wierzyciela.
Tak, dopuszcza.
Pytanie 13. Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę bądź polecenie zapłaty ?
Tak, dopuszcza.
Pytanie 14. Czy Zamawiający poniesie koszty rejestracji ?
Nie.
Pytanie 15. Czy Zamawiający będzie pokrywał opłaty za korzystanie z autostrad, winiet , parkingów
albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu
podpisywania Umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty ?
Tak.
Pytanie 16. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez
Wykonawcę na zapytania Policji , Straży Miejskiej , Inspekcji Transportu Samochodowego itp. ?
Tak.
Pytanie 17. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów ?
Tak.
Pytanie 18. Czy Zamawiający będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe związane
z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz koszty przeglądów UDT ?
Nie.
Pytanie 19. Czy
technicznych?
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Tak.
Pytanie 20. Czy Zamawiający zgadza się aby przekazać mu kopię świadectwa homologacji na
kompletny pojazd ( wymaganie SIWZ ). Oryginał musi pozostać w posiadaniu Wykonawcy.
Tak.

Pytanie 21. Zamawiający wskazał w SIWZ, że koszt podatku od środków transportu poniesie
Wykonawca i rozlicza je osobną fakturą. Proszę o potwierdzenie, że koszt ten finalnie będzie obciążał
Zamawiającego ( na podstawie f-ry wystawionej przez Wykonawcę).
Tak.
Pytanie 22. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację pojazdu.
Nie poniesie .
Pytanie 23. Jedną prowadnicę płyty wypychającej pośrodku podłogi z bloczkami wspomagającymi na
ścianach skrzyni ładunkowej ?
Jak w SIWZ , załącznik nr 1 .
Pytanie 24. Wrzutnik zamontowany na stałe, wyposażony w składaną klapę, opisana w pkt 26 zał. Nr
1 do SIWZ?
Jak w SIWZ , załącznik nr 1 .
Pytanie 25. Prosimy o wyjaśnienie do czego służyć ma belka odbojowa i czy może być napędzana
pneumatycznie?
Jak w SIWZ , załącznik nr 1, nie może być napędzana pneumatycznie.
Pytanie 26. Siłowniki prasy umieszczone wewnątrz odwłoka, bez styczności z odpadami ?
Jak w SIWZ , załącznik nr 1 .
Pytanie 27.Decyzję o Jednostkowym Dopuszczeniu Pojazdu do Ruchu, która jest, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dokumentem równoważnym ze świadectwem homologacji na pojazd
kompletny ?
Nie, dopuszcza .
Pytanie 28. Wydłużenie terminu realizacji dostawy do dnia 15 marca, ponieważ podany w SIWZ
termin jest stanowczo zbyt krótki, biorąc pod uwagę cykl produkcji samochodów-śmieciarek, przy
założeniu, że podwozie pod zabudowę jest już wyprodukowane ?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.
Pytanie 29. Czy przeglądy gwarancyjne zabudowy, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 SIWZ, mają być
wykonywane odpłatnie, czy nieodpłatnie ?
Mają być wykonywane nieodpłatnie.
Pytanie 30. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca udzieli gwarancji. Uprzejmie informujemy, że
Wykonawca nie będący producentem sprzętu nie może udzielić gwarancji. Gwarancji może udzielać
jedynie producent leasingowanego przedmiotu. Wykonawca nie będący producentem może co najwyżej
zapewnić udzielenie gwarancji producenta na sprzęt . Prosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany.
Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji producenta .

