Ostrowiec Św., dn.10.11.2021 r.
nr sprawy

ZP/2/2021

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Adres

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 23

tel;

41-2652723

NIP

661-00-04-933

e-mail:

mprd@mprd.ostrowiec.pl

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ
FINANSOWANA W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259748/01
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wyjaśniamy:
Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy do 31.01.2022 r?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie zgadza się na termin dostawy 31.01.2022r. Ładowarka jest mu
niezbędna w całym sezonie zimowym.
Pytanie 2
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość wyładunku po kątem 45 stopni 2848 mm?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów wysokości wyładunku.
Pytanie 3
Czy Zamawiający zgodzi się na katalog części zamiennych dostarczony w j. angielskim? Sama
instrukcja tłumacząca korzystanie z katalogu jest w języku polskim natomiast nazwy części są
w języku angielskim. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie? Reszta
dokumentów będzie w języku polskim.
Odpowiedź
Tak. Zamawiający zgadza się na dostarczenie katalogu części zamiennych w j. angielskim.
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Pytanie 4
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
Tak. Wysokość wszelkich opłat i prowizji należy zawrzeć w cenie oferty.
Pytanie 5
Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego
portalu klienta.
Odpowiedź
Nie. Dopuszczamy przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez e-mail.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:
a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu
tylko z Finansującym,
b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji,
serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza dopuszczalność zapisów umownych zawartych w pytaniu.
Pytanie 7
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 za rok 2020;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2021 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2021.
Odpowiedź
Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim potencjalnym wykonawcom ww. dokumenty
na ich wniosek.
Pytanie 8
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
Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty administrowania polisami, jeśli będą one
uwzględnione w sumarycznej cenie oferty wykonawcy.
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Pytanie 9
Uprzejmie proszę o informację jaką datę WIBORu przyjąć do skalkulowania ceny oferty.
Odpowiedź
Do skalkulowania oferty należy przyjąć WIBOR z dnia 10.11.2021r.
Pytanie 10
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w
terminie max. 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza określenie w umowie leasingu terminu opłaty wstępnej do 7 dni
od daty zawarciu umowy leasingu.
Pytanie 11
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona wykupu wraz z ostatnią ratą.
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza określenie w umowie leasingu dokonanie wykupu wraz z
ostatnia ratą.
Pytanie 12
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na
warunkach dla maszyn i urządzeń wskazanych przez Finansującego.
Odpowiedź
Tak. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i
urządzeń wskazanych przez Finansującego.
Pytanie 13
Prosimy o udostępnienie Wykonawcy dokumentów finansowych Państwa spółki:

Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za
ostatnie 2 lata

Aktualnie dostępnych F-01

aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Państwa spółki.
Odpowiedź
Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim potencjalnym wykonawcom ww. dokumenty
na ich wniosek. Sprawozdania finansowe zamawiającego nie były badane przez biegłego
rewidenta z powodu braku takiego obowiązku u zamawiającego.
Pytanie 14
Z uwagi na nadchodzący długi weekend (11.11-14.11.) oraz konieczność analizy zdolności
finansowej Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do
25.11.2021r
Odpowiedź
Zamawiający przeanalizuje konieczność przesunięcia terminu składania ofert i umieści
informację o tym na swojej stronie internetowej.
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Pytanie 15
Prosimy o informację, czy Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego są lub w ciągu ostatnich
12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. Zamawiający ma świadomość
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2. pkt. 1), 3), 11), 12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Odpowiedź
Tak. Organem sprawującym kontrolę nad spółką jest Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do chwili obecnej stanowisko to zajmuje
Pan Jarosław Górczyński. Został on zgłoszony przez naszą spółkę do rejestru CRBRZG.
Pytanie 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego
na adres e-mail?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dokonać wpłaty Opłaty Wstępnej w ciągu 7 dni od dnia
podpisania Umowy Leasingu?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza określenie w umowie leasingu terminu opłaty wstępnej do 7 dni
od daty zawarciu umowy leasingu.
Pytanie 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy
(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności
związanych z obsługą serwisową?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 19
Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne,
prosimy o informacje, czy w przypadku spadku poziomu WIBOR1M do wartości poniżej 0,
Zamawiający dopuści naliczanie rat leasingowych przy określeniu WIBOR1M jako wartość
=0?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 20
Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, to
czy do naliczania rat leasingowych Zamawiajacy dopuści WIBOR publikowany pierwszego
dnia roboczego każdego miesiąca? Jest to zgodne ze schematem i systemem obowiązującym
u Wykonawcy.
Odpowiedź
Tak.
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Pytanie 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12
dzień każdego miesiąca?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku
każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 23
Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne
warunki leasingu) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne
Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama
umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w
umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SWZ?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 24
Czy Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco?
Odpowiedź
Tak. Weksel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pytanie 25
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej
Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest
ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokości tego typu opłat i ująć ich w ofercie
leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej
Wykonawcy.
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 26
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez
Wykonawcę na zapytania Policji Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. ?
Odpowiedź
Tak.
Pytanie 27
Czy Zamawiający ubezpieczy przedmiot w zakresie majątek + OC skoro nie podlega
rejestracji?
Odpowiedź
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Tak. Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i urządzeń
wskazanych przez Finansującego.
Pytanie 28
Prosimy o informacje czy w ubezpieczeniu Wykonawca będzie wskazany jako beneficjent
polisy (właściciel przedmiotu zamówienia)?
Odpowiedź
Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i urządzeń
wskazanych przez Finansującego.
Pytanie 29
W związku z tym, iż Zamawiający w SWZ pkt III „Opis przedmiotu zamówienia” nie określił w
ppkt 3 normy emisji spalin jaką ma spełniać silnik prosimy o informację czy Zamawiający
wymaga aby ładowarka kołowa była wyposażona w silnik wysokoprężny, turbodoładowany o
mocy co najmniej 160 kW spełniający aktualne normy emisji spalin obowiązujące w Unii
Europejskiej tj. min. STAGE IV? Dzięki temu maszyna może być dopuszczona do pracy na
terenie Unii Europejskiej.
Odpowiedź
Ładowarka musi spełniać obowiązujące w Polsce normy emisji spalin.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kowalski
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