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Kozienice 22.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania na - dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego 6x4 z zamontowaną wywrotką (nr - ZIOŚiO.280.2.2021.
KZP.P.DB).

Wyjaśnienie–Zmiana nr 1
do treści SWZ
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ, Zamawiający odpowiada:
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
netto. 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 nie wyraża zgody.
Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.2 – Podana w ofercie cena zaspokoi wszelkie roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy oraz zawiera
wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty zawiera także koszty związane
z przekazaniem dokumentacji technicznej pojazdu oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji
pojazdu, a także koszty związane z przeszkoleniem obsługi pojazdu i przeglądów
gwarancyjnych. Koszty uwzględniają również użyte w czynnościach przeglądów
gwarancyjnych materiały, w tym także wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do ich
prawidłowego wykonania m.in.: olej silnikowy, filtry oleju, powietrza, kabinowy, podkładka
filtra oleju płyny chłodniczy i hamulcowy.
Pytanie 2
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.
Odpowiedź – Zamawiający akceptuje.
Pytanie 3
Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania
wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych,
które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2021 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2021.
Odpowiedź – Zamawiający niezwłocznie prześle wnioskującemu Wykonawcy na email sprawozdanie F-01 2021 r. II kw..
Pytanie 4
Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego,
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.
Odpowiedź – Odpowiedź zawarta w pytaniu 1.
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Pytanie 5
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 – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6
Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o ich zmniejszenie z 10 % na 5%, z 0,5 % na 0,05 %.
Odpowiedź – Zamawiający przewidział kary umowne na poziomie 5% i 0,2%, które pozostawia
bez zmian.
Pytanie 7
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów pkt. 8 IPU. Przesłanki zapisów są
wysoce niekorzystne dla Wykonawcy/Finansującego i utrudniają jego udział w postępowaniu.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Uprzejmie proszę o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych.
Odpowiedź – Zamawiający zmienia łączną maksymalna wysokość kar umownych wyszczególnioną w pkt. XXII.7 z 20% na 10%.
Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek

26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP: 812-18-78-705, REGON 141511694,
Tel. Fax. 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozienice.pl; e-mail: biuro@kgkkozienice.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000315640,
Kapitał zakładowy spółki: 117.161.500,00 zł.

