ZIOŚiO.280.2.2021.KZP.P.DB

Kozienice 20.10.2021 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 6
do treści SWZ
W odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ, Zamawiający odpowiada:
Pytanie 1
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści, aby pierwsza rata leasingowa została opłacona w miesiącu odbioru przedmiotu Zamówienia?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw.
koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od dnia odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane są proporcjonalnie
do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż wysokość kosztów zależała
będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym miesiącu, Finansujący nie
będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby harmonogram nie stanowił załącznika
do umowy i zamieszczony został po uruchomieniu Umowy Leasingu na Portalu Klienta?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Prosimy o dopuszczenie, aby opłata wstępna została uiszczona na podstawie zawartej Umowy
Leasingu, w terminie 7 dni od odbioru Przedmiotu Zamówienia. Po zaksięgowaniu środków na
rachunku Finansującego zostanie niezwłocznie wystawiona faktura na Opłatę Wstępną.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli
Opłat i Prowizji obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego za dodatkowe czynności związane z obsługą umowy leasingu wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek
Zamawiającego?
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 5
Prosimy o informację, czy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie ponosił
dodatkowe koszty administracyjne za czynności będące wynikiem działań Korzystającego, np.
za obsługę mandatów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych.
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Odpowiedź - Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.6 - Zamawiający poniesie koszty opłat za rejestrację, koszty podatku od środków transportu, obowiązkowych badań technicznych, mandatów
w trakcie trwania umowy – jeżeli dotyczy. Opłaty te będą ujmowane na odrębnych fakturachnotach wystawianych przez Wykonawcę (Leasingodawcę). Nie należy tych opłat doliczać do
ogólnej wartości składanej oferty.
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów administracyjnych za przedmiotowe
czynności.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu koszty rejestracji Przedmiotu
Zamówienia.
Odpowiedź – Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.6.
Pytanie 7
Prosimy o informację, czy koszt rejestracji powinien zostać uwzględniony w formularzu ofertowym i doliczony do ceny oferty?
Odpowiedź – Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.6.
Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu zapłacony podatek od środków transportu.
Odpowiedź – Zgodnie z treścią SWZ pkt. XVIII.6.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że Przedmiot Zamówienia zostanie ubezpieczony w zakresie OC,
AC, NNW.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie 10
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
b) brak franszyzy redukcyjnej;
c) franszyza integralna nie wyższa niż 500 PLN
d) wykup amortyzacji części;
e) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);
f) płatność składki jednorazowo.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, iż w polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Finansujący będący właścicielem Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie 12
Z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200,00 PLN netto rocznie?
Odpowiedź – Odpowiedź udzielona w Pytaniu nr 4.
Pytanie 13
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia
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składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową,
co najmniej na 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający poinformuje
o tym fakcie Finansującego.
Odpowiedź – Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
Pytanie 15
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści, aby raty kary umowne płatne były na podstawie stosownego dokumentu księgowego i nie były potrącane z wynagrodzenia należnego Finansującemu.
Odpowiedź – Zgodnie z SWZ pkt. XXII.8 - Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, iż:
a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających
z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.
Odpowiedź – Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń z Wykonawcą.
Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, iż za wykonywanie obowiązków gwarancyjnych i serwisowych będzie odpowiedzialny dostawca/gwarant.
Odpowiedź – Zgodnie z SWZ pkt. XXII.9.
Pytanie 18
Prosimy o potwierdzenie, iż za dostarczenie Przedmiotu zastępczego odpowiedzialny będzie
dostawca/gwarant.
Odpowiedź –Zgodnie z SWZ pkt. XXII.9.
Pytanie 19
Prosimy o potwierdzenie, iż kara wskazana w SWZ, rozdz. XXII, pkt. 9 , ppkt. 8 nie zostanie
naliczona w przypadku dostarczenia przedmiotu zastępczego.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie 20
Prosimy o zastąpienie w SWZ, rozdz. XXII, pkt. 9 , ppkt. 8 słowa Finansujący słowem Gwarant. Finansujący nie widzi podstaw do obciążenia go karą za nieterminowe usuwanie awarii w
przedmiocie.
Odpowiedź – Zamawiający zmienia słowo Leasingodawca na Wykonawca oraz Leasingobiorca
na Zamawiający.
Pytanie 21
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści aby w przypadku spadku stawki WIBOR1M
poniżej 0%, do kalkulacji przyjąć stawkę na poziomie 0%?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 22
Prosimy o informację, czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie na rzecz wykonawcy? Jeżeli
tak, w jakiej formie?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza np. w formie weksla.
Pytanie 23
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Odpowiedź – Zgodnie z treścią SWZ pkt. XXII.15.
Pytanie 24
Z uwagi na znaczą wartość umowy, a tym samym na konieczność uzyskania stosownych zgód
korporacyjnych na złożenie oferty, wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na dzień
26.10.2021r.
Odpowiedź – Termin składania ofert został jużzmieniony na 27.10.2021 r.
Pytanie 25
Z uwagi na konieczność dokonania analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2020 oraz 2021 rok wraz ze
sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu),
b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy dotyczący 2021r.
c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
d) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 2021 r. tj. rozbicie na okresy do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni,
e) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
f) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i leasingowych wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.
g) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego.
Odpowiedź – Zamawiający prześle wnioskującemu Wykonawcy na email:
1) Rachunek zysków i strat I-VI.2021 r.,
2) Bilans 30.06.2021 r.,
3) Rachunek przepływów pieniężnych 2020 r., I-VI.2021 r.,
4) GUS SP 2020 r.,
5) GUS F-01 2021 II kw..
6) ZUS 2021-05,
7) US 2021-05.
Pytanie 26
Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa
urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa
oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia, nazwiska i obywatelstwa.
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-Wschódw LubliniezsiedzibąwŚwidniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000315640,
Kapitał zakładowy spółki: 117.161.500,00 zł.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków
wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
Pytanie27
Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 28
Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy w treści dokumentacji przetargowej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w
imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby kontaktowe w realizowanym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie
im załączonego dokumentu:
a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy,
b) o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich
dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
c) o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane,
d) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez
Wykonawcę.
Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia
przekazania ww. informacji.
Odpowiedź – Zamawiający poinformuje.
Pytanie 29
Specyfikacja techniczna dział A punkt 16. Czy zamawiający zgodzi się na 1-cylindrową sprężarkę powietrza 360ccm bez układu oszczędnościowego? Sprężarka sama w sobie nie generuje
dużego wydatku energetycznego a zastosowanie układu oszczędnościowego niewspółmiernie
zwiększa cenę tego komponentu
Odpowiedź –Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 30
Specyfikacja techniczna dział A punkt 44 Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu “ tylny
zwis ramy 2050mm” na “tylny zwis ramy dostosowany do zabudowy trójstronnej” ? Tylna oś
wywrotu musi być możliwie blisko ostatniej osi co gwarantuje większą wytrzymałość ramy.
Poza tym wywrot takim autem będzie dość niebezpieczny z racji wytworzonego momentu obrotowego. Dodatkowo samochód mający 2 metrowy zwis tylni będzie bardzo ciężki w manewrowaniu.
Odpowiedź – Zamawiający zmienia zapis na „tylny zwis ramy dostosowany do zabudowy trójstronnej”.
Pytanie 31
Specyfikacja techniczna dział A punkt 77 Czy zamawiający dopuści daszki przeciwsłoneczne
zamiast rolet? Ten element wyposażenia nie ma żadnych korzyści praktycznych dla zamawiającego a utrudnia złożenie oferty niektórym wykonawcą.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 32
Specyfikacja techniczna dział A punkt 95 Czy zamawiający dopuści zwykły alternator o mocy
90A? “LONG LIFE” odnosi się do nomenklatury jednego z producentów podwozi, dodatkowo
alternator 120 A nie będzie w pełni wykorzystany w użytkowaniu tego auta. Ma on sens tylko
w transporcie międzynarodowym, przy kilkudziesięciu / kilkunastogodzinnych postoi samochodu/.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek
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