Znak sprawy: PZT.343.1.2021

Opatów, dnia 22.01.2021 r.
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowego autobusu do
zbiorowego transportu publicznego”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – dalej ustawy) modyfikuje treść SWZ:
Pytanie 1:
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 wyraża zgodę.
Pytanie 2:
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:
Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie kosztów opłaty za rejestrację i zapłatę ich na
podstawie refaktury.
Pytanie 3:
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:
Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie kosztów podatków od środków transportu i zapłatę
ich na podstawie refaktury.
Pytanie 4:
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 wyraża zgodę.
Pytanie 5:
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
ich zmniejszenie z 0,5% na 0,05%.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie do poziomu 0,2%.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XXI ust. 11 SWZ, który
otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny brutto, niedostarczonego
autobusu będącego przedmiotem umowy – całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w
wysokości 0,2 % ceny brutto, autobusu będącego przedmiotem umowy – całości przedmiotu
zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
Pytanie 6:
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o
potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie
w wysokości 200 zł netto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na obciążenie go przez Wykonawcę opłatami za administrowanie
polisami.
Pytanie 7:
Zgodnie z naszymi procedurami zawierając umowę z jednostką samorządu terytorialnego, powinniśmy
wskazać nazwę tej JST oraz dodatkowo podać dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, z której działalnością bezpośrednio jest związane zaciągane zobowiązanie.
Umowa powinna zostać zatem podpisana przez:
Powiat Opatowski - Zakład Transport w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-16847-10
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza oznaczenie strony umowy leasingu: „Powiat Opatowski – Powiatowy
Zakład Transportu w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-200 Opatów”.

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ, aktualna treść zostaje
zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 22.01.2021 (zmiany zaznaczono na
czerwono. )

