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INFORMACJA NR I

I.

Nazwa zamówienia:

Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania
zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia
Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym

Zamawiający:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Numer referencyjny:

3/AZL/2020

Rodzaj zamówienia:

Usługa

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. (dalej: „SIWZ”), stosownie do
dyspozycji art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”), Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie 1:
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy
leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat
i prowizji w wysokości: 160 zł. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych
oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu.
W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę
mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu
Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność
warunków przez cały okres trwania Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Niemniej jednak Leasingodawca
w cenie oferty może uwzględnić koszt pokrycia ewentualnych prowizji. Wówczas
w warunkach umowy może zostać ona wyodrębniona, z zaznaczeniem, że zmianie nie
ulegnie cena oferty leasingodawcy.
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Pytanie 2:
2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o usunięcie zapisu rozdziału I.5.3, tiret 5 SIWZ
oraz pkt. 20 IPU. Finansujący nie podpsuje umowy ze Sprzedającym. Nabycie sprzętu
następuje na podstawie faktury VAT, którą Finansujący jest w stanie udostępnić
Zamawiającemu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Przedmiot umowy winien być
uregulowany w stosownej umowie, która będzie określała zasady wszystkich Stron.
Sam dokument księgowy w takiej sytuacji nie jest wystarczający.

Pytanie 3:
3. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona rejestracji sprzętu we
własnym zakresie i na własny koszt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Rejestracji samolotu, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu pn.: „Dostawa 2
samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”,
znak sprawy: 1/AZL/2020 dokonuje jego Dostawca.

Pytanie 4:
4. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie
Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty
administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania w ramach umowy leasingowej.
Zamawiający samodzielnie ubezpieczy przedmiot leasingu i nie dopuszcza pokrycia
dodatkowych kosztów z tym związanych w ramach umowy leasingowej.

Pytanie 5:
5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 20 IPU (zdanie
pierwsze) o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich
należności wynikających z umowy leasingu”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów w sposób o jaki wnioskuje
Wykonawca. W zawiązku z powyższym pkt 20 IPU otrzymuje brzmienie:
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„20.
Zamawiający ma prawo nabyć przedmiot leasingu. Zamawiający, dokonując
wykupu przedmiotu leasingu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą
leasingową. Leasingodawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu
leasingu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych dokumenty,
stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego w tym fakturę zakupu oraz
umowę sprzedaży, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności
wynikających z umowy leasingu.”.

Pytanie 6:
6. Uprzejmie proszę o wykreślenie zapisów pkt. 26 IPU – dot. gwarancji –
przedmiotem postępowanie jest jedynie finansowanie sprzętu. Finansujący nie będzie
prowadził serwisu gwarancyjnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot umowy leasingu nie rozciąga się na świadczenie
usługi serwisowej przez Dostawcę. Koszty związane z serwisem pokrywa Zamawiający
samodzielnie. Wskazany zapis ma jedynie na celu zapewnienie Leasingodawcy, że
przedmiot leasingu zostanie objęty serwisem gwarancyjnym przez okres gwarancji, co
ma zapewnić właściwe użytkowanie statków powietrznych przez Zamawiającego.
Z uwagi na powyższe Zamawiający dokona korekty pkt 26. IPU, poprzez zastąpienie
pojęcia „Wykonawca”, określeniem „Dostawca”, w następujący sposób:
„26.
Gwarancja – Dostawca na mocy zwartej umowy sprzedaży zostanie
zobowiązany do prowadzenia serwisu gwarancyjnego dostarczonych statków
powietrznych przez okres gwarancji.”.
Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że w pkt 1.5.3. tiret trzecie IDW zdefiniował
termin „Dostawca”, w następujący sposób:
„Termin Dostawca przedmiotu leasingu jest równoważny z nazwą Zbywca i
oznacza podmiot wybrany przez Zamawiającego w prowadzonym odrębnie
postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka
Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”, numer referencyjny: 1/AZL/2020,”.

Pytanie 7:
7. Uprzejmie proszę o wykreślenie zapisów pkt. 27 IPU – dot. gwarancji –
przedmiotem postępowanie jest jedynie finansowanie sprzętu. Finansujący nie będzie
udzieli gwarancji na sprzęt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot umowy leasingu nie rozciąga się na udzielenie
przez Leasingodawcę gwarancji na przedmiot sprzedaży. Udzielenie gwarancji leży po
stronie Dostawcy. Wskazany zapis ma jedynie na celu zapewnienie Leasingodawcy,
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że przedmiot leasingu zostanie objęty gwarancją jakości, co ma zapewnić jego
trwałość.
Z uwagi na powyższe Zamawiający dokona korekty pkt 26. IPU, poprzez zastąpienie
pojęcia „Wykonawca”, określeniem „Dostawca”, w następujący sposób:
„27.
Dostawca udzieli na przedmiot sprzedaży gwarancji jakości na okres 24
miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru osobno na każdy dostarczony
samolot albo na 500 godzin nalotu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej.”

Pytanie 8:
W pkt. 30 IPU Umowy znalazł się zapis następujący zapis: „Wykonawca
zobowiązuje się nie obciążać przedmiotu leasingu prawami na rzecz osób trzecich oraz
nie przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
uprzedniej pisemnej zgody Leasingobiorcy, pod rygorem nieważności.”. Zwracamy się
z prośbą o modyfikację zapisów na następujący:
8.

„Zamawiający wyraża zgodę na:
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy
Finansującego;
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie,
która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.”
Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych
roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i
umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja
praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie
powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku
bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgodny na wnioskowaną Zmianę. Jednocześnie Zamawiający
wskazuje, iż w pkt. 30 IPU dopuścił możliwość dokonania przelewu wierzytelności, pod
warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Leasingobiorcy. Powyższy zapis ma
chronić Zamawiającego przed zawarciem przez Leasingodawcę umowy cesji
z niewiadomy podmiotem, na nieznanych warunkach. Nie oznacza to, że
Leasingodawca nie może otrzymać od Zamawiającego takiej zgody. Podstawą
wyrażenia zgody przez Zamawiającego będzie pisemny wniosek Leasingodawcy
zawierający dane na temat podmiotu z jakim zamierza zawrzeć umowę cesji oraz
istotne jej postanowienia. Wniosek taki winien zostać złożony z wyprzedzeniem co
najmniej 14. – dniowym przed planowaną datą zawarcia umowy cesji. Zamawiający ma
prawo niewyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy, jeżeli jej postanowienia będą
sprzeczne z postanowieniami umowy leasingu, lub w przypadku powzięcia
uzasadnionych wątpliwości w stosunku do wierzyciela.
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W zawiązku z powyższym pkt. 30 IPU otrzymuje brzmienie:
„30.
Leasingodawca, pod rygorem nieważności przeniesienia, nie może przenieść
na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego. Podstawą wyrażenia zgody przez Zamawiającego będzie
pisemny wniosek Leasingodawcy zawierający dane na temat podmiotu z jakim
zamierza zawrzeć umowę cesji oraz istotne jej postanowienia. Wniosek taki winien
zostać złożony z wyprzedzeniem co najmniej 14. – dniowym przed planowaną datą
zawarcia umowy cesji. Zamawiający ma prawo niewyrażenia zgody na zawarcie takiej
umowy, jeżeli jej postanowienia będą sprzeczne z postanowieniami umowy leasingu,
lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w stosunku do wierzyciela.”.

Pytanie 9:
9. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu
udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie
dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępni każdemu Wykonawcy, który się do niego zwróci w formie
pisemnej, lub drogą e-mail dokumenty finansowe, tj.:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec maja 2020.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty za II kwartał br. nie zostały
jeszcze zamknięte, stąd nie zostaną one udostępnione.

Pytanie 10:
„10. Prosimy o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów będących przedmiotem
zamówienia może być objęty odrębną Umową leasingową”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych umów leasingowych na każdy z
dostarczonych 2 samolotów szkolnych osobno.

Pytanie 11:
„- proszę o przesłanie danych finansowych za 2018, 2019 i na dzień 31/3/2020”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępni każdemu Wykonawcy, który się do niego zwróci w formie
pisemnej, lub drogą e-mail dokumenty finansowe, tj.:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec maja 2020.

Pytanie 12:
„- specyfikacji technicznej samolotów wraz z podaniem nazwy i ceny każdego z
samolotów.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. II.1.10 IDW wskazał, iż wartość przedmiotu leasingu
wynosi: 1 905 597,94 zł brutto słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt siedem złotych 94/100 i jest to suma wartości obu samolotów
powietrznych. Jednocześnie wskazuję, że wartość 1 samolotu wynosi 50% ww. kwoty,
tj.: 952 798,97 zł brutto, słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt osiem złotych 97/100.
Wymagania Zamawiającego w zakresie dostarczanych samolotów zostały zawarte w
części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia dla postępowania pn.: „Dostawa 2
samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”,
numer referencyjny: 1/AZL/2020, dostępnym na stronie zamawiającego pod
następującym linkiem: https://azl.pl/przetargi/
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż ofertę w ww. postępowaniu złożyła 1 firma, tj.:
BARTOLINI AIR SP. Z O.O., ADRES UL. OZORKOWSKA 22, 93-285 ŁÓDŹ, oferując
dostawę samolotów tecnam P208jc VFR noc. Dane techniczne zostały udostępnione
przez producenta pod wskazanym adresem: https://www.tecnam.com/aircraft/p2008jc/.

Pytanie 13:
„- kopie porozumienia (umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra) w celu realizacji
projektu z miastem Zielona Góra pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w
Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępni każdemu Wykonawcy, który się do niego zwróci w formie
pisemnej, lub drogą e-mail Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane
poza formułą ZIT”, którą zawarł z Miastem Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra na realizację zadania.
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Pytanie 14:
„Jednocześnie zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do
dnia 17/07/2020. Niniejsza prośba wynika z konieczności analizy całej dokumentacji
przetargowej oraz dokumentów dodatkowych. W skazanych przez Państwa termin
składania ofert jest bardzo krótki. Może uniemożliwić przeprowadzenie całej procedury
decyzyjnej w Millennium Leasing na podstawie pełnych wymaganych w takich
transakcjach i niezbędnych informacjach dotyczących transakcji, jej struktury
finansowania i podmiotach w niej uczestniczących.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zmawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie 15:
„Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu,
któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o
udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich
czynności:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2020 zamiennie
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2020.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępni każdemu Wykonawcy, który się do niego zwróci w formie
pisemnej, lub drogą e-mail dokumenty finansowe, tj.:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec maja 2020.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty za II kwartał br. nie zostały
jeszcze zamknięte, stąd nie zostaną one udostępnione.

Pytanie 16:
„Uprzejmie proszę o usunięcie zapisu pkt. 11 IPU – „Ostateczna (z zastrzeżeniem ust.
poniżej ) wysokość miesięcznych rat leasingowych (z wyjątkiem pierwszej raty
leasingowej) oraz wartości końcowej w złotych polskich zostanie ustalona w oparciu o
Wartość Przedmiotu Leasingu netto w złotych polskich oraz o stopę procentową
bazującą na wskaźniku WIBOR 1M z dnia wydania Przedmiotu Leasingu.”
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Umowy leasingu zostaną podpisane przed wydaniem sprzętu, poszczególne raty
leasingu będą kalkulowane w oparciu o aktualną stopę procentową bazującą na
wskaźniku WIBOR 1M.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. W zawiązku z powyższym Zamawiający
dokona modyfikacji pkt. 11 -12 IPU, w następujący sposób:
„11. Umowa/y zostaną zawarte przed wydaniem przedmiotu leasingu, a poszczególne
raty leasingu Ostateczna (z zastrzeżeniem ust. poniżej ) będą kalkulowane w oparciu
o aktualną stopę procentową bazującą na wskaźniku WIBOR 1Mwysokość
miesięcznych rat leasingowych (z wyjątkiem pierwszej raty leasingowej) oraz wartości
końcowej w złotych polskich zostanie ustalona w oparciu o Wartość Przedmiotu
Leasingu netto w złotych polskich oraz o stopę procentową bazującą na wskaźniku
WIBOR 1M z dnia wydania Przedmiotu Leasingu.”.
„12. Poczynając od raty wymagalnej w drugim kolejnym miesiącu po wydaniu
Przedmiotu Leasingu, Finansujący co miesiąc odpowiednio podwyższy lub obniży
przyszłe miesięczne raty leasingowe, obliczając ich nową wysokość w oparciu o stopę
procentową bazującą na wskaźniku WIBOR 1M.”

II.

ZMIANA TREŚCI SWIZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP i w następstwie udzielonych wyjaśnień Zamawiający dokonuje
zmiany treści SIWZ.
Dokonaną zmianę w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej,
na której została udostępniona SIWZ.

III.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Wobec powyższych wyjaśnień, treść Ogłoszenia ulegnie zmianie.

IV.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin 13 lipiec 2020 r. składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

V.

DODATKOWE INFORMACJE
Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych
dokumentów odpowiada Wykonawca.

Data, miejscowość:

Zielona Góra, dnia 9 lipca 2020 r.
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