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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawców
i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.
Dotyczy postępowania: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego”.
Stosownie do art. 38 ust 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej przedstawia treść pytań, które wpłynęły
do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.
Pytanie 1
Zamawiający dołączył do SIWZ wzór umowy. Nie reguluje on jednak wszystkich kwestii
związanych z przedmiotowym zamówieniem w wymaganym przez Zamawiającego czasie 48 m-cy
(ewentualne szkody, rozliczanie umów w takiej sytuacji, odpowiedzialność za nienależyte
wykonywanie umowy, wcześniejsze zakończenie umowy).
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowej umowy, którą
standardowo podpisuje Leasingodawca z Leasingobiorcą, Zamawiającym? Reguluje ona wszystkie
niezbędne kwestie związane z obsługą umowy, niezbędne do prawidłowego jej przebiegu.
Umowa będąca załącznikiem SIWZ byłaby umową w sprawie wykonania publicznego i w razie
sprzeczności z umową leasingową miałaby pierwszeństwo stosowania.
Odp 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie dodatkowej umowy. Wykonawca zgodnie z SIWZ
może przedstawić ogólne warunki umowy leasingu.
Pytanie 2
Wzór umowy §7 pkt. 2 Zamawiający wskazuje iż to Wykonawca udzieli gwarancji na Sprzęt.
Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący jednocześnie producentem sprzętu, nie udziela
Zamawiającemu gwarancji, gdyż takowa mu nie przysługuje. Może on co najwyżej zapewnić
udzielenie gwarancji producenta, sam jednak jej udzielić nie może. Proszę o modyfikację Wzoru
umowy w tym zakresie i dopuszczenie zapisu: „Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji
producenta (…)”.
Odp. 2
Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w tym zakresie, tj. § 7 pkt. 2. Zamawiajacy dopuszcza
zapis: „Wykonawca zapewnia na przedmiot zamówienia udzielenie gwarancji producenta zgodnie z
minimalnymi wymogami określonymi w SIWZ i złożoną ofertą (…)”.
Pytanie 3
Wzór umowy §8 pkt. 1. 5) – Zamawiający wskazał karę umowną która ma być narzucona na

Wykonawcę.
Uprzejmie informuję, iż umowa leasingu operacyjnego zawiera opcję wykupu przez
Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia Sprzętu za
cenę określoną w harmonogramie. Leasingobiorca może je zrealizować w terminie 14 dni od
wygaśnięcia umowy leasingu, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności
wynikających z umowy, przy czym na poczet ceny nabycia może być zaliczony niewykorzystany
depozyt gwarancyjny.
Zatem opcję wykupu przez Zamawiającego uwarunkowana jest złożeniem oświadczeniem woli
wykupu, oraz uregulowanie wszystkich opłat i należności wobec Leasingodawcy.
Proszę zatem o usunięcie kary umownej wymienionej we wzorze umowy - §8 pkt. 1. 5) – gdyż
umowa leasingowa gwarantuje opcję wykupu, jedynie nie złożenie oświadczenie woli o wykupie,
lub nie uiszczenie przez Zamawiającego wszystkich opłat i należności mogłoby spowodować
odmowę Leasingodawcy w wydaniu dokumentów przenoszących własność przedmiotu
zamówienia.
Odp. 3
Zamawiający nie usunie zapisu o karze umownej we wzorze umowy.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu składania ofert do dnia 4 września 2015
roku?
Obecnie dobiega okres urlopowy, jest to przyczyną nie kompletnej kadry pracowniczej, co wiąże
się z dłuższym okresem realizacji kompletu dokumentów potrzebnych do realizacji zamówenia.
Odp. 4
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
Pytanie 5
Prosiłbym o przesłanie wyników finansowych w postaci bilansu oraz RZiS za rok 2013, 2014
i bieżących z 2015 roku w celu przystąpienia do przetargu.
Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert – prponowany termin to 4 wrzesień
2015.
Odp. 5
Zamawiający udostępni dokumenty na stronie internetowej. Zamawiający nie wyraża zgody na
przedłużenie terminu składania ofert.
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