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GPW lniiynieria Sp. z o.o.
Grupa kapitalowa G6.noSlqskiego P.zedsigbiorstwa Wodociqg6w S.A.

Piekary Slqskie, 01 .09.2017 r.

L.or.'.J,o1bl nsilNz2017

OGLOSZENIE

Dotyczy: postQpowan'ia prowadzonego na podstawie g 30 Regulaminu udzielania zamowien
na zadanie pn.: ,,Leasing fabrycznie nowego ciqgnika rolniczego,, _
( postgpow izn i e 09/08/20 1 t).

lnformuiq, i2 do Zamawtaiqcego wplyngly pytania dotyczqce postanowieh specyfikacji
istotnych warunk6w zamowienia (slwz). Na podstawie g 32 ust. g Regulaminu udzielania
zam6wien przesylamy stosowne wyjaSnienia:

Pvtanie I

Prosimy o udostqpnir:nie wynik6w finansowych zamawiaiacego za rck 2015,2016 oraz
biezqcych (do czerwca 2017) celem dokonania wstqpnej oceny kredytowej Zamawiaiqcego.
wraz z wynikami finansowymi prosimy o podanie danych osoby albo os6b reprezentuiqcych
Zamawiaiqcego - umocowanych do zawarcia umowy leasing u - onz beneficjenta
rzeczywistego w my6l ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy
oraz finansowaniu tefforyzmu (imiq i nazwisko, pESEL, Nlp, seria i nr dowodu osobistego,
adres zamieszkania). Prosimy r6wniez o udostqpnienie dokument6w zalozycielskich
i rejestrowych (Akt Zalozycielski, decy4a o nadaniu nr Nlp, REGON).

Odpowied2:

Zamawialqcy informujr:, i2 wyra2a zgodq na udostQpnienie na wniosek wykonawcy wynik6w
finansowych za rok 2015, 2016 onz bie2qcych (do czerwca 2017 r.). Dokumenty
zalozycielskie i rejestrowe Sp6lki mogq zostac udostQpnione po wyborze najkorzystniejszej
ofefty. Zamawiaiqcy wyjasnia r6wniez, iz u zamawiaiqcego nie wystgpuje beneficjent
rzeczywisty w rozumieniu ustawy o przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu
terroryzmu. caly kapilal zakladowy Sp6tki jest w rqkach Gpw s.A., kt6rej wigkszosciowy
pakiet akcjj (e0,27%) nalezy do Wojew6dztwa Slqskiego (reszta to free ftoat).

Pvtanie 2

z tre6ci slwz nie w!'nika wprost, ze zamawialqcy akceptuje standardowq dokumentacig
Wykonawcy, w tym Og6lne Warunki Umowy Leasing u. Czy Zamawiajqcy zgodzi siq
na zawarcie umowy easrngu w oparciu o standardowq dokumentacjg Wykonawcy przy
zalo2eniu, ze lstotne Postanowienia bgdq stanowic zalqcznik i integralnq czqs6 Umowy
Leasrngu Operacyjnego?
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Odpowiedi:

zamawialqcy dopusz:cza mozriwosi zastosowania ogornych warunk6w obowiqzuiqcych
u wykonawcy, z tym zastzezen iem, iz lstotne postanowienia umowy stanowi qce zarqcznik
do slwz maiq znaczernie priorytetowe rozstrzygaiEce w razie ewentualnych rozbiezno6ci.

Pvtanie 3

Zgodnie z postanourieniam i srwz (par. XV ust. 5). ,,Do sporzqdzenia oferty nale2y
zastosowad stawkq wlBoR 1M z dnia zamieszczenia ogloszenia o zam6wieniu i.../,,,
natomiast dalsze regulacje wskazane w zalqczniku nr 5 do slwz (ust. 27) zdl4 siq
dopuszczai kalkulacj() oferty leasingu w oparciu o stalq stopq procentowq. czy Zamawialqcy
dopuszcza moz wo66 zlozenia oferty skalkurowanej w oparciu o stalE stope procentowQ?

Od powied2:

zamawilqcy dopusz<:za mozliwosi zlo2enia oferty skalkulowanej w oparciu o stalq stopg
procentowE.

Pvtanie 4 oraz 5

Z tresci slwZ zmawiqEcy nie wskazal warunk6w ubezpieczenia przedmiotu leasingu, ani
tez sankcji za nie ubezpieczenie przedmiotu leasingu na czas. w tresci istotnych
postanowie6 bQdqcych zalqcznikiem nr 5 do slwz zamawiaiqcy przewidzial,
2e to Zamawiaiqcy bqdzie samodzielnie ponosil koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
w zwiqzku z zastt:ze2eniem sobie przez Zamawiaiqcego mozliwosci ubezpieczenia
przedmiotu zam6wienia we wlasnym zakresie, czy jest mozliwa modyfikacja tresci SlwZ
w ten spos6b, 2e zanrawialqcy musi przedstawi6 wykonawcy do akceptacji wlasne warunkr
ubezpieczenia?

Prosimy o wskazanre czy Zamawiaiqcy dopuszcza sytuaciq, w kt6rej - w przypadku braku
ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawia)qcego - ubezpieczenie takie bqdzie m6gl
zawrzee Finansuiqcy, a lakze czy w takim przypadku bqdzie mial prawo do obciqzenia
Zamawiaiqcego kosztem uslugi ubezpieczen iowej, na kt6rq skladac siq bqdzie wartosd
skladki, koszt finansowanla skladki, oraz podatek VAT?

Od powied2:

Zamawiaiqcy wyjasnia, iz w ofercie powinny zostac okreslone niezmrenne w okresie
leasingu wymogi co do ubezpieczell wlasnych Korzystajqcego.

Zamawil4cy zmienia tSIWZ - lstotne postanowienia Umowy w nastqpujqcy spos6b.

Bvlo.

39. Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu leasingu w zakresie oc, AC, NW w calym
okresie trwania urnowy leasingu ponosi Korzystaiqcy. Koszty ubezpieczenia
komunikacyjnego, rejestracji pojazdu nie stanowiq skladnika ceny wykonania przedmiotu
zam6wienia.

Jest:
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39 ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu leasingu w zakresie oc, Ac, NW w calym
okresie trwania umowy leasingu ponosi KorzystaiEcy. w tym celu Korzystaiqcy przedstawia
Finansuiqcemu w terminie 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia wykupio nq pzez
Korzystaiqcego polisQ ubezpieczenia na warunkach odpowiadaiqcych wymogom
Finansuiqcego wskaz:anym w ofercie. w przeciwnym razie Finansuiqcy wykupi niezbqdne
ubezpieczenia na kosizt Korzystaiqcego. Koszty ubezpieczenia kom unikacyjnego, rejestracji
pojazdu nie stanowiq skladnika ceny wykonania przedmiotu zam6wienia.

Pvtanie 6

czy zamawiaiqcy zaakceptuje Tabelg oplat i prowizji wykonawcy o tresci powszechnie
i standardowo stosowanej przez Wykonawcq?

Od powied2:

zamawilqcy wyja6nia, iz przedmiotem akceptacji moze by6, po jej weryfikacji, Tabera oplat
i Prowizji zalqczona do oferty Wykonawcy.

Pvtanie 7

czy ZamawiaiEcy dopuszcza zabezpieczenie zobowiqzan zamawialEcego z tytulu umowy
leasingu poprzez ustanowienie zabezpieczenia w postaci wystawienra weksla in blanco
przez Zamawiajqcego?

Odpowied2;

Zamawiaiqcy dopuszcza mozliwos6 wystawienia weksla przez Zamawiaiqcego
na zabezpieczenie zobowiqzari z umowy leasingu.

Pvtanie 8

slwZ wprowadza or;obg Podwykonawcy, czyli osobq za kt6rej dzialania odpowiada
Wykonawca, a kt6ry ma wykonywai obowiqzki z tytulu gwarancji. Czy ZamawiajEcy
dopuszcza rozwiqzanie, w kt6rym wykonawca ma tylko zapewni6 istnienre gwarancji, zas
obowiqzki z niej wynikajqce bqdzie wykonywal gwarant?

Od powied2:

Zamawialqcy dopuszc,za mozliwosc, w kt6rej obowiqzki gwarancyjne z umowy leasingu bgdq
realizowane przez osobQ ttzeciq, za ktorq wykonawca bqdzie ponosil pelnq
odpowiedzialnoS6 (na zasadzie podwykonawstwa).

Pvtanie I
czy Zamawilqcy wyrer2a zgodq na zastosowanie ponizszego zapisu w ramach ogloszonego
przetargu.

,,od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji iserwisu gwarancyjnego, o kt6rych mowa w srwZ
wykonawca/Finansuiqcy moze siQ zwolnii wzgtqdem zamawiaiqcego/Korzystaiqcego jesli
dokona na rzecz Korz.ystaiqcego cesji uprawnieh z tytulu rgkojmi igwarancji, jakie nalezne
bqdq Finansuiqcemu ;z tytulu zawaftych z dostawcami/proclucentami przedmiotu Leasingu
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um6w sprzedazy za vt/yiEtkiem prawa cio odstEpienia od umowy oraz 2qclania obnizenia ceny
sprzeda2y".

Uzasadnienie: wykonawca/Finansuiqcy nie musi by6 jednoczesnie podmiotem realizuiqcym
Swiadczenia gwarancyjne i serwisowe na przedmioty umowy, stqd nie moze byc
odpowiedzialny za tet]o typu uslugi. Moze za to scedowac takie uprawnienia przyslugujqce
mu z tytulu z;rkupu przedmiot6w zam6wienia od producent6w/dostawc6w
na Zamawiajqcego.

Odpowied2:

Zamawiajqcy wynza zgodq na zaproponowany zapis. przy czym uprawnienie
do odstqpienia od urnowy ido obnizenra ceny sprzedazy bgdzre moglo by6 realizowane
przez Zamawialqcegc, jako pelnomocnika wykonawcy w oparciu o osobne pelnomocnictwo
udzielone Zam awiajQC)em u i stanowiqce zalqcznik do umowy leasin g u.

Pvtanie 10

odnosnie ust. 12 lst(rnych Postanowieh umowy prosimy o rnformaciQ czy Zamawiai4cy
dopuszcza mo2liwo6i zaplary zaliczki na poczet wstgpnej oplaty Leasingowej na podstawie
umowy leasingu iotrzymanie faktury VAT niezwlocznie po odbiorze sprzqtu i uruchomieniu
umowy leasingu?

Odpowied2:

ZamawiaiEcy dopuszcza mozriwosc zapraty zariczki na poczet wstQpnej opraty Leasingowej
w oparciu o stosownq fakturQ, tak2e pro forma.

Pvtanie 11.12. 13

odno6nie ust. 16 lstotnych Postanowie6 Umowy prosimy o informaciq czy zamawiaiEcy
dopuszcza mozliwoS6 zaplaty wartosci resztowej na podstawie faktury pro-forma. Faktura
przenoszEca wlasnos6 standardowo jest wystawiana pod warunkiem braku zaleglosci
Korzystajqcego z umo,wy i po zaplacie wartoSci resztowej.

Prosimy o wskazanie czy ust. 16 oraz 17 lstotnych postanowieri umowy nalezy rozumiec
jako obowiqzek wykupu przedmiotu przez KorzystaiEcego po zakoiczonym okresie umowy
leasingu o ile Finansuiqcy wywiqze sig ze swoich obowiqzk6w wzgrQdem Korzystaiqcego
okreSlonych w umowie leasingu?

Prosimy o wyjasnienie/doprecyzowanie/sprostowanie ust. .1g lstotnych postanowieri Umowy.

Odpowied2:

ZamawiajQcy zmienia {llWZ - lstotne postanowienia Umowy w nastqpujqcy spos6b:

Bvlo:

16. Korzystajecy ma obowiqzek dokonania zaplaty faktury za wykup _ przelewem,
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT z tytulu wykupu na rachunek bankowy
Finansujqcego wskazany w fakturze.
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17. Po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, Korzystaiqcemu przysluguje prawo
do nabycia przedmiotu reasingu za wykup okresrony w umowie reasingu pod warunkiem,ze nie p62nrej ni2 30 dni przed zakonczeniem umowy KorzystaiEcy zawiadomi
Finansujqcego o zam arze nabycia przedmiotu leasingu.

18. FinansujEcy za\Mze Umowq przenoszqcq wlasno56 pojazdu na Korzystajqcegow terminie 14 dni od daty podplsania umowy przenoszqcej wlasnos6 pojazdu
na Korzystaiqcego pod warunkiem dorQczenia faktury z tyturu wykupu nie p6zniel niz
na 3 dni przed terminom platnoSci.

Jest:

16. Po uplywie podstiawowego okresu umowy reasingu, KorzystaiEcemu przysruguje prawo
do nabycia przedmic,tu reasingu za wykup okresrony w umowie leasingu. w tym ceru
Finansuiqcy w terminie 30 dni przed zakohczeniem umowy wysiawia fakture pro - forma
na wartosc wykupu, pratnq na rachunek bankowy Finansuiqcego wskazany w fakturze
w terminre 7 dni od drria jej dorqczenia Korzystaiqcemu. Korzystaiqcy w tym terminie moze
tak2e oswiadczyi, ii: nie zamierza skorzysta6 z prawa do wykupu. zaplata faktury
pro - forma stanowi o przej6ciu tyturu wrasnosci przedmiotu reasingu na KorzystaiE.ego.

'17. w terminie 7 dni od dnia zaplaty faktury pro - forma na wadosc wykupu przedmiotu
leasingu Finansujqcy rrvystawia na rzecz Korzystajqcego fakturq VAT z tytulu wykupu.

18. Na zqdanie KorzystaiQcego zgroszone w terminie pratnosci faktury pro - forma
na wartoSi wykupu, FinansujEcy zawrze z Korzystajqcym umowg dokumentujqcq
przeniesienie wlasno6ci przedmiotu leasingu na Korzystaiqcego. w takiej sytuacji faktura
VAT z tytulu wykupu ;:ostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty zawarcia przedmiotowej
umowy.

Pvtanie 14

czy ust. 28 lstotnych Postanowieh Umowy nalezy rozumiei w ten spos6b, ze za zmiane
harmonogramu Finansruiqcy nie bqdzie pobierar oplaty administracyjnej okreslonej w Tabeli
Prowizji i oplat, przy czym nie dotyczy to refakturowania na Korzystaiqcego koszt6w
rzeczywistych wynikaiqcych z dokonanych zmian (np. koszt ustanowienia dodatkowego
zabezpieczenia, jesli decyzja kredytowa pzewiduje takq konieczn066 w zwiqzku
ze znaczqcE modyfikar:jq warunk6w finansowych umowy).

Od powiedf :

zamawi4Ecy wyjasnia, ze zgodnie z usr. 2g rstotnych postanowieri Umowy zmiana
harmonogramu platnosci raz na rok jest wolna dla Korzystaiqcego od wszelkich koszt6w
z tym zwiqzanych (tar'ze zabezpieczeh, przy czym zabezpieczenie weksrowe nie pociqga
za sobq dodatkowych koszt6w dla Finansujqcego).

Pvtanie 15

Prosimy o wyla6nienie czy ratio /egis ust. 36 lstotnych postanowiei Umowy nalezy rozumie6
w ten spos6b, ze sanllcja dotyczy sytuacji zawinionych przez Finansujqcego lub bQdqcych
wynikiem jego razEceg o niedbalstwa?
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Od powied2:

Zamawiaiqcy wyjasnia, 2e hipotezq ust. 36 rstotnych postanowieh Umowy sq obiqte przede
wszystkim sytuacje zawinione lub bgdqce wynikiem razqcego niedbalstwa.

Pvtanie 16

Prosimy o dopuszczenie modyfikacji ust. 3g rstotnych postanowieh Umowy w taki spos6b,ze ewentuarne odstEpienie Korzystaiqcego od umowy poprzedzone powinno zostac
wezwaniem Finansuiqcego do wywiEzania sig z warunk6w umowy; wezwanie powinno
zawierai wskazanie okoricznosci uzasadniaiqcych zastosowanie rygoru odstqpienia
od umowy otaz wyznatczenie co najmniej 7 dnjowego terminu na usuniqcie uchybieh.

Odpowied2:

Zamawiajqcy zmienra SIWZ - lstotne postanowienia Umowy w nastqpujqcy spos6b:

Bvlo:

38. Korzystajqcy mc1e odstqpii od niniejszej umowy w razie nie wywiqzywania sig
FinansuiEcego z jej warunk6w, w szczeg6rnosci, gdy Finansuiqcy nie zachowuje terminu
przekazania przedmiotu leasingu rub nie dostarczyr wymaganych dokument6w, bqdz gdy
Finansujqcy przekroczy termin przekazania do korzystania powyzej 14 dni, bqdz gdy
przekazany pojazd nie bedzie odpowiadac wymaganiom okre6ronym w opisie przedmiotu
zam6wienia.

Jest:

38. Korzystajqcy moze odstqpic od niniejszej umowy w razie nie wywtqzywania siQ
Finansuiqcego z jel warunk6w np. w sytuacji gdy przekazany pojazd nie bgdzie odpowiadad
wymaganiom okre6lonym w opisie przedmiotu zam6wienia lub gdy Frnansujqcy nie
dostarcza wymaganych dokument6w. warunkiem rearizacji prawa odstqpienia jest uprzednie
bezskuteczne wezwanie Frnansuiqcego do usuniQcia danego naruszenia umowy reasingu
i jego skutk6w w terminre 7 dni; warunek ten nie dotyczy sytuacji, w kt6rej Finansuiqcy
ptzekroczy termin przekazania przedmiotu leasingu Korzystaiqcemu do korzystania
o co najmniej 14 dni.

Jednoczesnie Zamawiaiacv przvpomina, iz termin skladanra ofert nie uleoa zmianie
ti. '1 1 09.2017 r. oodz 10.00.
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