Lubasz, dnia 01 lipca 2019 r.

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w
formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka
dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2019 r. do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. : dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków
transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton, Gminny Zakład
Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje co następuje:
1) „Niezgodność zapisów dotyczących kaucji i opłaty wstępnej”
Odpowiedź: Termin opłata wstępna i kaucja gwarancyjna to terminy tożsame.
2) Prośba o dodanie zdania: „suma kar z tego tytułu nie może przekraczać …% wartości netto
przedmiotu umowy”
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ obowiązuje zapis, że Wykonawca zapłaci zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający informuje, że po upływie 30 dni (niewywiązanie się ze zobowiązań) Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania z konsekwencjami związanych ze stosowaniem kar
umownych.
3) „Czy Zamawiający akceptuje zmiany w umowie na zasadzie jednostronnego oświadczenia w
przypadku zmian podatkowych”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwustronnego oświadczenia.
4) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktyry”.
Odpowiedź: Tak.
5) „Proszę o potwierdzenie, iż beneficjentem będzie finansujący i warunki ubezpieczenia zostaną
przedstawione mu do akceptacji”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że finansujący będzie beneficjentem i warunki
ubezpieczenie będą wymagały jego akceptacji.
6) „Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat, obciążeń o charakterze publicznoprawnym,
które nie były znane mu w dniu podpisania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod
uwagę przy kalkulowaniu ceny”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie pokrywał te koszty.
7) „Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez
Wykonawcę na zapytania organów takich jak: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu
drogowego itp.”
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów udzielania odpowiedzi przez
Wykonawcę.

8) „Czy Zamawiający pokryje koszty dodatkowych czynności jakie powstaną z winy lub na wyraźny
wniosek Zamawiającego”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający pokryje takie koszty.
9) „Czy Zamawiający zaakceptuje treść umowy leasingu stosowany przez Wykonawcę z
uwzględnieniem istotnych warunków SIWZ”.
Odpowiedź: Tak.
10) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczeniem transakcji był weksel wraz z deklaracją
wekslową”.
Odpowiedź: Tak.
11) „Czy rata winna być oparta o stałą czy zmienną stopę procentową w oparciu o WIBOR1M”.
Odpowiedź: Raty winny być oparte o zmienną stopę procentową.
12) „Prośba o akceptację, że podatek od środków transportu będzie refakturowany na
Zamawiającego zgodnie z opłatami ponoszonymi przez Wykonawcę tj. zgodnie ze stawkami
ustalonymi przez dany Urząd rejestrujący pojazdy”.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje refakturowanie kosztów podatku od środków transportu.
13) „Prośba o informacje dotyczące prognozowanej zdolności leasingowej na koniec 2019 roku
oraz wyjaśnienia poniesionej straty za poprzednie okresy działalności”.
Odpowiedź: Poniesiona w 2018 roku i w I kw. 2019 strata spowodowana była nie dostosowaniem
stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w stosunku do kosztów – wprowadzona została nowa
taryfa uwzgledniająca wysoki wzrost stawek (stawki są adekwatne do ponoszonych kosztów).
Stawki za odbiór odpadów były za niskie w stosunku do kosztów – wg nowych przetargów ceny te
wzrosły (zaproponowane stawki przez GZK na przetargu są zdecydowanie wyższe)
Zwiększone zostały przychody dotyczące obsługi PSZOK.
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Przychody netto z działalności
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Koszty działalności podstawowej
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w tym: amortyzacja

Zysk/strata z działalności
podstawowej
Pozostałe przychody (finansowe i
operacyjne)
Pozostałe koszty (finansowe i
operacyjne)
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w tym: koszty finansowe

Zysk / strata brutto
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