
Siechnice, dnia 20 stycznia 2020 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

ORAZ ZMIANY W SIWZ 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: Leasing urządzeń z opcją wykupu ciągnik wraz 
z kosiarką bijakową tylno-boczną, (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 501563-N-2020 
z dnia 2020-01-09). 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ut. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
- dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz 
wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby gwarancja udzielona została bezpośrednio przez 
dostawcę przedmiotu leasingu, który będzie podwykonawcą Wykonawcy w zakresie dostawy oraz na 
to aby do Dostawca wykonywał bezpośrednio wobec Zamawiającego wszelkie usługi serwisowe 
(gwarancyjne i pogwarancyjne) - generalnie aby to dostawca wykonał wszystkie obowiązki 
Wykonawcy zawarte w SIWZ? Wykonawca jako podmiot udzielający finansowania, niebędący 
producentem, nie jest w stanie ani udzielić żądanej gwarancji ani wykonywać wspomnianych usług, i z 
tego powodu w niniejszym postępowaniu, jako podwykonawca występuje Dostawca, firma 
specjalizująca się w dostawie i obsłudze zamawianego sprzętu. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela 
producenta pod warunkiem iż będzie on wykonawcą (np. w ramach umowy konsorcjum) lub 
podwykonawcą. 

Pytanie 2: Czy w przypadku opóźnienia w płatnościach, Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek 
za zwłokę? 

Odpowiedź 2: 

Do opóźnienia Zamawiającego w płatnościach ma zastosowanie art. 481 a w szczególności 
par. 1,2, 2(4) k.c. 

Pytanie 3: Czy w przypadku opóźnienia w płatnościach powyźej 14 dni, Zamawiający dopuszcza 
postawienie całego zobowiązania w stan natychmiastowej wymagalności? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody Wobec Zamawiającego ma zastosowanie art. 709(13) k.c. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza aby gwarancja została zaoferowana przez autoryzowanego 
sprzedawcę danych maszyn, czy jednak ściśle wymaga aby obowiązki gwarancyjne obciążały wprost 
producenta, który może być podmiotem zagranicznym? 
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Odpowiedź 4: 

Zamawiający wy maga gwarancji producenta, nie dopuszcza udzielenia gwarancji 
autoryzowanych sprzedawców. 

Gwarancji na sprzęt powinien udzielić producent, a warunki gwarancyjne powinny być 
realizowane przez autoryzowanych przedstawicieli / serwisy producenta. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza aby do czasu reakcji serwisu nie zaliczać sobót, niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy lub też nie zaliczać jedynie niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający dopuszcza aby do czasu reakcji serwisu nie zaliczać jedynie niedziel dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Pytanie 6: Rozdział XVI pkt 2 - Czy zamawiający podtrzymuje ostatnie zdanie zawarte w tym punkcie 
(Nie możemy zgodzić się na brak opłat ... )? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prośba o 
wyjaśnienie tej treści albowiem jest ona w ocenie Wykonawcy niezrozumiała. 

Odpowiedź 6: 

Pierwsza część Rozdziału XVI pkt 2 SIWZ "Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy 
stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o 
wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z 
płatnościami to zobowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te 
wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie 
prawidłowo realizowana". określa uprawnienia Wykonawcy do opłat i prowizji w zwyczajowej 
wysokości (Rozdział XVI pkt 1 SIWZ) za czynności na wniosek lub z winy Zamawiającego związanych 
z nieprawidłowym realizowaniem umowy. 

Druga część "Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku 
nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyrażny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego 
powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia" zawiera motywy wykonawcy, które podzielił 
Zamawiający wprowadzając zapis o opłatach i prowizjach. Jest to fragment pytania wykonawcy z 
innego postępowania, stąd pod pojęciem klient jest Zamawiający. 

Pytanie 7: Rozdział Ili, pkt 9-11 SIWZ mówi o 10% opłacie za wykup, Rozdział XII pkt 6 SWWZ 
podaje 1 % wartości wykupu, w formularzu oferty w pkt 1 mowa jest także o 1 % - Wykonawca prosi o 
informację, jak dokładnie ma wyglądać harmonogram spłat. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający udzielił i sprostował rozbieżność w wartości wykupu w INFORMACJI 
ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 - $ISK Z.1.2020 - opublikowanej w dniu 14 stycznia 2020 r. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by płatności rat były dokonywane na 15 dzień każdego 
miesiąca? 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zapis: Płatność w 15 dniu każdego miesiąca, pozostawiając zapis 
do 15 dnia każdego miesiąca. 

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by harmonogram spłat składał się z 59 rat kapitałowo 
odsetkowych oraz 10% wartości wykupu, płatnego w kolejnym miesiącu po dacie ostatniej raty. 
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Odpowiedź 9: 

Zamawiający udzielił stosownego sprostowania w rzeczowy m temacie w INFORMACJI 
ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 - SISK Z.1.2020 - opublikowanej w dniu 14 stycznia 2020 r. 
Zamawiający wy raża zgodę na płatność wy kupu płatnego w kolejnym miesiącu po dacie 
ostatniej raty. 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by harmonogram spłat składał się z 60 rat kapitałowo 
odsetkowych oraz 10% wartości wykupu, płatnego w kolejnym miesiącu po dacie ostatniej raty. 

Odpowiedź 1 O: 

Zamawiający nie wyraża zgody na harmonogram spłat rat w liczbie 60 rat kapitałowo 
odsetkowych, a następnie 10% wykup. Zgodnie z SIWZ i INFORMACJI ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 
- SISK Z.1.2020 - opublikowanej w dniu 14 stycznia 2020 r. ilość rat wynosi 59. 

Pytanie 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura na wykup przedmiotów leasingu została 
wystawiona w kolejnym miesiącu po miesiącu zapłaty ostatniej raty leasingowej? 

Odpowiedź 11: 

Patrz odpowiedź 9 

Pytanie 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację WIBOR 1M według standardu 
Wykonawcy? 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na aktualizację stawki WIBOR 1 M według standardu 
Wykonawcy. 

Pytanie 13: Co Zamawiający rozumie przez stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia z miesiąca 
poprzedzającego wystawienie faktury? 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający jako średnią stawkę WIBOR 1 M rozumie następująco: 

"Referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. 
Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez 
największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po 
odrzuceniu wielkości skrajnych, w 1 miesiąc (1 M) - depozyt na 1 miesiąc, począwszy od 
daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc)." 

Pytanie 14: Czy Zamawiający zgodzi się na rekalkulację umowy leasingu w oparciu o zmienną stawkę 
WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych WIBOR 1 M ogłoszoną na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego? 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający nie wyraża zgody na rekalkulację umowy leasingu w oparciu o stawkę WIBOR 1 M 
ogłoszonego na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego. 

Pytanie 15: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ubezpieczenie zostanie dokonane przez 
Zamawiającego na warunkach wymaganych przez Wykonawcę w jedynym z 5 towarzystw 
ubezpieczeniowych wskazanych przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź 15: 

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem Ili pkt. 15 SIWZ potwierdza, że ubezpieczy przedmiot 
leasingu w jednym z 5 wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych na warunkach określonych 
przez Wykonawcę. 

Pytanie 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie Wykonawcy wypełnionego przez 
brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego formularza ubezpieczeniowego (na wzorze Wykonawcy) 
określającego wymagane warunki ubezpieczenia? 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem że osobą wypełniającą może być agent lub broker. 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną 
część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ następująco w paragrafie: 

1 . Rozdział X pkt. 8 

BYŁO: 

"8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

nazwą, adresem Wykonawcy, 

nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 
011 Siechnice oraz adnotacją: Leasing urządzeń z opcją ciągnik wraz z kosiarką bijakową 
tylno-boczną, nie otwierać przed 24 stycznia 2020 r. do godz. 13:00." 

WPROWADZA SIĘ: 

"8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

nazwą, adresem Wykonawcy, 

nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 
011 Siechnice oraz adnotacją: Leasing urządzeń z opcją ciągnik wraz z kosiarką bijakową 
tylno-boczną, nie otwierać przed 28 stycznia 2020 r. do godz. 13:00." 

2. Rozdział XI pkt. 1 

BYŁO: 

"1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy złożyć w biurze 
Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z 
Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 12:30." 

WPROWADZA SIĘ: 
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"1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, należy z/ożyć w biurze 
Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z 
Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godziny 12:30." 

3. Rozdział XI pkt. 9 

BYŁO: 

"9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w dniu 24 
stycznia 2020 r., o godzinie 13:00." 

WPROWADZA SIĘ: 

"9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice w dniu 28 
stycznia 2020 r., o godzinie 13:00." 

Siechnice, 20 stycznia 2020 r. 
<:::'Pr zes Zarz u 

\..__) SI KSP., 

SzS 


