ICK.271.03.2016

Iława, dnia 20.10.2016r

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania znak ICK.271.03.2016 - na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60
miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich
ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance
Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 6 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela
odpowiedzi na zapytania dotyczące treści ZO:
Zapytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową płatność z góry za polisę OC/AC, NNW i Assistance na kraje Unii
Europejskiej, w pierwszym roku , zamiast w ratach miesięcznych?
Odpowiedź 15
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, dopuszcza jednorazową płatność z góry za polisę OC/AC,
NNW i ASsistance. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na
następujący: „koszty z tytułu rat leasingowych (59 rat) po ……………zł, łącznie w kwocie …..….. zł brutto
(słownie:
…………………………………………),
w
tym
podatek
VAT
wg
stawki
……
%
w wysokości ……….. zł.”
Zapytanie 16
Czy dopuszczacie Państwo taki sam sposób płatności za polisę OC/AC/NNW/Assistance w kolejnych latach?.
Odpowiedź 16
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w kolejnych ubezpieczenia samochodu będzie
dokonywał samodzielnie po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.
Zapytanie 17
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.10.2016 r. Złożenie oferty w
terminie do 21.10.2016 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie
odpowiedzi.
Odpowiedź 17
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 25.10.2016r
godz. 15.00. Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami §VII ust.4 Zapytania
Ofertowego termin składania zapytań upłynął w dniu 14.10.2016r.
Zapytanie 18
Zwracamy się o zmianę §8 ust. 5 na następujący: Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu
skorzystania z opcji wykupu, Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na
Zamawiającego. Wystawienie faktury na wartość, o której mowa w §2 ust.2 jest równoznaczne z przeniesieniem
własności sprzętu, pod warunkiem dokonania płatności z tytułu wykupu przedmiotu leasingu.
Odpowiedź 18
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zmienia się zapis:

-

W §2 ust.3 wzoru umowy na następujący: „W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu
przedmiotu leasingu, Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, o której mowa w §8 ust. 2
niniejszej umowy wystawi fakturę VAT lub fakturę Proforma zawierającą kwotę ostatniej raty oraz kwotę, o
której mowa w ust. 2, z terminem płatności 7 dni i przekaże ją do Zamawiającego celem realizacji”

-

w §8 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu
skorzystania z opcji wykupu, Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na
Zamawiającego. Wystawienie faktury na wartość, o której mowa w §2 ust.2 jest równoznaczne z
przeniesieniem własności sprzętu, pod warunkiem dokonania płatności z tytułu wykupu przedmiotu
leasingu”.
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Zapytanie 19
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 8 ust. 3 w brzmieniu: Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu
leasingu nastąpi - pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy a w
szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych
należności przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie
opóźnienie wystąpiło- na podstawie (…)”
Odpowiedź 19
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w §8 ust. 3 pkt 1)-4) wzoru umowy na
następujący: „Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi pod warunkiem wywiązania się z
wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty
wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności przewidzianych niniejszą umową wraz z
odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło, na podstawie:
1) pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z opcji wykupu,

2) na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym i w niniejszej Umowy,
3) oferty Wykonawcy,
4) za cenę stanowiącą 1% wartości początkowej wybranych samochodów będących przedmiotem
leasingu.”.

Zamawiający informuje, że ulegają zmianie następujące zapisy ZO

1.

§VI ust.9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Iławskie
Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ICK.271.03.2016 na:
„dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego
(rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW,
Assistance”- nie otwierać przed terminem 25.10.2016r. godz. 15.00”

2.

§VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Iławskie Centrum
Kultury ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, pok. Nr 227 (sekretariat) w terminie do dnia 25.10.2016 r. do
godziny 15:00”

3.

W załączniku nr 1 do umowy: „W pkt 5 Warunki ubezpieczenia samochodu, ppkt 4) Wymagane
warunki Assistance ppkt 4.2) otrzymuje brzmienie: „Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem
zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w odległości powyżej 50 km od siedziby
Zamawiającego, która użytkuje samochód powinny być:”

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami §VII ust.4 Zapytania Ofertowego termin
składania zapytań upłynął w dniu 14.10.2016r. Powyższe oznacza, że zgodnie z §VII ust. 4 i 5 ZO, Zamawiający
następne wnioski (zapytania) może pozostawić bez rozpatrywania. Zamawiający udostępni na stronie
internetowej ujednolicony tekst Zapytania Ofertowego zawierający wszystkie zmiany wynikające z
dotychczasowych zapytań.
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