Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID/341/26/02/10

Rewal dnia: 2010-08-04
WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iŜ do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, jednego uniwersalnego samochodu do utrzymania
dróg wraz z osprzętem
Treść zapytań jest następująca :
I
1. Mogą pojawić się opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego na jego
wniosek lub z jego winy – np.: Zamawiający moŜe być obciąŜony opłatami w przypadku
nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie / wznowienie
umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, cesje). Mogą one wystąpić w trakcie trwania umowy, ale
nie muszą i zaleŜą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie moŜna ich wliczyć w
cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób
kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie moŜe zawrzeć umowy, która nie pozwala
na naleŜyte zabezpieczenie jego interesów. Czy zapłatę takich opłat Zamawiający dopuszcza gdyby
je spowodował?
2. Zamawiający przewiduje w SIWZ czas trwania umowy 5 lata czyli 60 miesięcy i ilość rat równieŜ 60. W sytuacji, gdy pojawia się konieczność zapłaty czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej),
którą równieŜ Zamawiający dopuszcza, przy 60 ratach leasingowych, umowa trwała by 61 miesięcy
(60 rat + czynsz inicjalny). Aby okres leasingowania wynosił 60 miesięcy ilość rat wynosiła będzie 59
+ czynsz inicjalny. Proszę Zamawiającego aby potwierdził, Ŝe dopuszcza by umowa trwała 60
miesięcy czyli 59 rat plus czynsz inicjalny.
3. Czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie zestawiania rat leasingowych na formularzu jakim
dysponuje Wykonawca. Zestawienie rat leasingowych jakie kaŜdorazowo generuje system u
Wykonawcy (harmonogram finansowy) zawiera te same dane - aby nie generować dodatkowej pracy
wynikającej z przepisywania danych - proszę o dopuszczenie takiego rozwiązania.

II
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy dopuszczą Państwo pojazd z maksymalnym momentem silnika 610 Nm?
2. Czy dopuszczą Państwo brak blokady uruchamiania silnika w przypadku włączonego biegu?
3. Czy dopuszczą Państwo pojazd wyposaŜony w elektroniczny ogranicznik maksymalnej prędkości do 90
km/godz.?
4. Czy dopuszczą Państwo pojazd z minimalnym prześwitem bramowym 337 mm?
5. Czy dopuszczą Państwo zastosowanie systemu przełączania trybu pracy na OFF Road ABS dla jazdy
terenowej?
6. Czy dopuszczą Państwo przeniesienie siły hamowania przez uklad pneumatyczno - hydrauliczny?
7. Czy dopuszczą Państwo wiertnicę roboczą zamontowaną na uniwersalnym wysięgniku?
8. Czy dopuszczą Państwo dostarczenie kola zapasowego nie zamontowanego na stałe?
9. Czy dopuszczą Państwo zakres obrotu uniwersalnego wysięgnika do 1900 ?

Odpowiedzi Zamawiającego.
I
Ad. 1 Tak.
Ad. 2 Tak.
Zamawiający modyfikuje zapisy zał. nr 2 do SIWZ w ten sposób, Ŝe skreśla się w całości, w
tabeli „Zestawienie rat leasingowych” pozycję nr 60 (numer raty) i miesiąc (10/2015)
60
10/2015
Ad. 3 Zestawianie rat leasingowych Wykonawca moŜe złoŜyć na formularzu jakim
dysponuje pod warunkiem, Ŝe wszystkie wymagane informację zawarte w
formularzu nr 2 z SIWZ zostaną w nim uwzględnione.
Jednak, jeśli Zamawiający uzna iŜ podane dane są niewystarczające, nie
moŜliwe do porównania z innymi ofertami lub w inny sposób są wadliwe,
Wykonawca zostanie wezwany, w trybie art. 26 ww Ustawy, do złoŜenia
wypełnionego załącznika nr 2 SIWZ.

II
Ad 1.NIE
Ad 2.TAK
Ad 3.NIE
Ad 4.NIE
Ad 5.TAK
Ad 6.NIE
Ad 7.NIE
Ad 8.TAK
Ad 9.NIE
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na
stronie internetowej.

Za Zamawiającego
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