m

żż YYY!

GMINA DUBENINKI
19-504 DUBENINKI ul. Dębowa 27
tel/fax. 87-6158137

GMINA DUBENINKI

e-mail:

www.dubeninki.pl__

sekretarzugQdubeninki.pl

Dubeninki, 3.08.2021r

IGP.271.3.2021

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu”

i

pługa do odśnieżania w formie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
IE

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 zgadza
w wysokości: 160 zł
2.

Uprzejmie
z dedykowanego

proszę

portalu

się

na

akceptację
klienta.
o

ryczałtową
pobierania

roczną
faktur

tabelę
w

opłat

wersji

i

prowizji

elektronicznej

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie faktur w wersji elektronicznej.
3.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację.
Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie refaktury
wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę — Finansującego.
Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym
wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem
leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Odpowiedź:
Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację.
4.

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.
Z,

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych postanowień umownych
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisów pkt. 25.8 SWZ — „pod warunkiem
spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Ś:

Odpowiedź:
W pkt. 25.8 SWZ zamawiający nie znalazł zapisu wskazanego w zapytaniu.
6.

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 1% na 0,5%, z 0,05% na 0,02%.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.
Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.
Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

