
- - ·r ~ 
SIECHNICKA 
INWESTYCYJNA 
SPÓŁKA KOMUNALNA 

Dostawa w formie leasingu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5 T 

Siechnice, 12.12.2019 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Dot. zapytania ofertowego na dostawę pn.: 
Dostawa w formie leasingu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5 T. 

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 (jt. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 
z późn. zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 
postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

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: 150 zł za Umowy o 
wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości 
przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. 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 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 

Zamawiający przewiduje dodatkowe opłaty w pkt 2.15 SIWZ (do 700,00 złotych za rejestrację) i pkt 
2.14 SIWZ (po 400,00 złotych za udzielenie upoważnienia). 

Dodatkowo Wykonawca jest uprawniony do naliczania opłat zgodnie z tabelą opłat i prowizji z tytułu 
czynności niestandardowej obsługi dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub wynikłych z 
opóźnienia się przez Zamawiającego z płatnościami (pkt 19.2 SIWZ). 

Pytanie 2: 
Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze 
Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe 
rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć 
pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku 
ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę, aby proponowane przez Zamawiającego zmiany w umowie były 
przedmiotem aneksu, jeżeli Wykonawca uzna to za stosowne. Zamawiający zgodnie z XVI pkt 1 SIWZ 
przyjął, iż wzór umowy zwykle stosowanej przedłoży Wykonawca. 


