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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego specjalistycznęgo samochodu

typu Śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych"

Działając na podstawie art, 135 ust. 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku - Prawo zamówten

publicznych (Dz, U. z 2019 T., poz.2019 zę zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji

WaruŃów Zarnówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby gwarancja wymagana w SIWZ zostńa udzielona

bezpośrednio przęz dostawcę/producenta przedmiotu leasingu oTaz aby to bezpośrednio

dostawca był odpowiedzialny za świadczenie usług serwisowych? Wykonawca jest instytucją

finansową i nię udziela gwarancji za przedmiot leasingu a także nie świadczy usług

serwisowych, natomiast dostawca (podwykonawca Wykonawcy) jest podmiotem

specjalizującym się w tego typu usługach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyttzazgody, aby gwarancjaoraz świadczenie usług serwisowych wymagana

w SWZ zostaĘ udzielone bezpośrednio ptzez dostawcę/producenta przedmiotu leasingu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzię równoważności wzór umowy Wykonawcy wraz

z Ogólnymi Warunkami Leasingu oraztabelą Opłat i Prowizji? Wzót umowy Zarnawiającego

nie zawiera bądż nie precyzuje szeregu kwestii właściwych dla leasingu operacyjnego

i wymagałby szerokich zmian aby te kwestie ująó. W przypadku rozbiezności pomiędzy SWZ



i zał 8 a wzorem umowy Wykonawcy decydująca będzie treśó SWZ i umowy z zń 8. Umowa

o Zamówienie Publiczne zzał 8 do SWZ będzie stanowiła zńącznik do umowy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopu szcza dodatkowych dokumentów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgadza się na weksel in blanco wtazzporozumieniem wekslowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie v,ryrńa zgody na weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie jakiego oprocentowania Zamawiający oczekuje tj. stałego cry

opartego na WIBOR ?, gdyż jestrozbieżność w zapisach SWZ a ogłoszeniu o zamówieniu.

Odpowiedź:

Zarnawiający oczekuje oprocentowania stałego zgodnie ztreścią SWZ.

Pytanie nr 5

Cry Zanawiający zgadza się na zapłatę opłał za wykup przedmiotu wraz z ostatnią ratą

leasingu dla zachowania 36miesięcznego okresu trwania umowy?

Odpowiedź:

Wykup przedmiotu zamówienia nastąpi jako ostatnia36 rata.

Pytanie nr 6

Do weryfikacji zdolności kredytowej prosimy o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

za2020,202I orazzabieżący okres 2022 (może byó F}I za I kwartał lub bilarrs i rachunek

zysków i strat zalkwartał).

Odpowiedź:

Zamawiający umieści na stronie prowadzonego postępowania w/w dokumenty.
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