Kolbudy, 14.05.2019r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na dostawę pojazdu ciężarowego
typu „hakowiec”, z zabudową śmieciarki wciąganej hakiem oraz posypywarki z pługiem
wciąganej hakiem, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), zamawiający udziela następujących
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Pytanie wykonawcy
Czy
Zamawiający
dopuści
nośność
techniczną tylnego zawieszenia 20 ton? Oś
napędowa 12 ton, oś wleczona 8 ton, opony
315/80R22,5 na osi napędowej i wleczonej.
Czy
Zamawiający
dopuści
nośność
techniczną tylnego zawieszenia 22 tony? Oś
napędowa techniczna 13 ton, oś wleczona 9
ton, opony 315/80R22,5 na osi napędowej,
opony na osi wleczonej 385/55R22,5

Odpowiedź zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza takiego
rozwiązania.

Zamawiający
dopuści
takie
rozwiązanie,
pod
warunkiem
dostarczenia
dodatkowego
koła
zapasowego na oś wleczoną (ze
względu na różnicę w rozmiarze opony
/ felgi).
Ze względu na fakt iż rejestracji pojazdu Zamawiający potwierdza powyższe, tj.
dokonuje
Finansujący
prosimy ubezpieczenie
pojazdu
w
dniu
o potwierdzenie że Zamawiający ubezpieczy rejestracji.
pojazd w dniu rejestracji zgodnie
z wymogami prawa po przesłaniu przez
Wykonawcę
(Finansującego)
skanów
dowodu rejestracyjnego.
Czy Zamawiający ubezpieczy przedmioty Zamawiający ubezpieczy Przedmiot
Zamówienia zgodnie z obowiązującymi Zamówienia w zakresie OC / AC /
u Finansującego wymogami?
NNW – przy wyborze ubezpieczyciela,
będzie się kierował
warunkami
finansowymi.
Z uwagi
na
brak
znajomości na chwilę obecną warunków
/ wymogów Finansującego, nie można
zagwarantować spełnienia wszystkich
wymogów.
Czy Zamawiający ubezpieczy przedmioty Zamawiający ubezpieczy przedmioty
zamówienia również od czasu końca trwania zamówienia również od czasu końca
umowy leasingu do czasu wykupu trwania umowy leasingu do czasu
przedmiotów leasingu lub też w przypadku wykupu przedmiotów leasingu lub też
nie skorzystania z prawa wykupu do czasu w przypadku nie skorzystania z prawa
zwrotu przedmiotów do Finansującego?
wykupu do czasu zwrotu przedmiotów
do Finansującego.
Prosimy o udostępnienie umowy tzw. „In Umowa „In house” z dnia 21 marca
house” wraz z załącznikami oraz jeżeli 2018 roku w załączeniu. Dodatkowo
występują informacje o zawartych cesjach informuję, że zawarto umowę cesji
praw z umowy.
należności (dot. umowy na świadczenie
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Czy Zamawiający zgadza się aby
zabezpieczeniem umowy była cesja
wierzytelności z umowy „in house”?
Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika strata
na działalności, z czego wynikają tak
wysokie koszty w porównaniu do
przychodów.

W związku z udzielony odpowiedziami do
postępowania dotyczącego dostawy pojazdu
ciężarowego typu „hakowiec”, z zabudową
śmieciarki
wciąganej
hakiem
oraz
posypywarki z pługiem wciąganej hakiem, z
finansowaniem
w
formie
leasingu
operacyjnego, prosimy o informację czy
Zamawiający dopuszcza, aby informacja
o wysokości opłaty za wykup została
umieszczona
na
fakturze
proforma
dołączonej do faktury za ostatnią ratę?

usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych – umowa nr 341/2018 z
dnia 21 marca 2018 roku) na rzecz PKO
Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby
zabezpieczeniem umowy była cesja
wierzytelności z umowy „in house”
W 2018 roku tak wysokie koszty
wynikały ze
zwiększonej
masy
odpadów do przekazania do zakładu
utylizacyjnego. Koszt za utylizację jest
uzależniony od masy przekazanych
odpadów, a ta jest nieprzewidywalna.
Wysokie koszty w 2018r. wynikają
także z
zakupu przez
spółkę
pojemników i worków na odpady.
Przypominamy, że rok 2018 był
pierwszym rokiem działalności Spółki
kiedy to, aby rozpocząć funkcjonowanie
musiała
ponieść
także
koszty
organizacji spółki, zakupu wyposażenia
itp. Tym samym przychody ze
sprzedaży usług nie pokryły w całości
kosztów działalności.
Zamawiający
dopuszcza
takie
rozwiązanie.

