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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:

4/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:
Uprzejmie proszę o udostępnienie SIWZ do postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego pod następującym linkiem: https://azl.pl/przetargi/
Pytanie 2:
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.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie. Z tym, że taki koszt musi
zostać ujęty w cenie oferty złożonej w postępowaniu. Zgodnie z sekcją V rozdział V.1
pkt. 6. ppkt. 6) IDW Wykonawca składa wraz z ofertą „Tabelę opłat i prowizji
bankowych, określającą wysokość opłat i prowizji wraz z zasadami ich naliczania oraz
pobierania przez Leasingodawcę opłat i prowizji za czynności bankowe i inne
czynności wykonywane na rzecz lub na zlecenie klienta. Tabela ta nie stanowi
podstawy do obliczenia wartości przedmiotu leasingu i nie będzie podlegała ocenie w
ramach badania oferty. Wszystkie koszty stałe, do których uiszczenia będzie
zobowiązany leasingobiorca za czynności związane z obsługą i zarządzaniem umową
leasingu muszą być wliczone w cenę oferty. Pozostałe koszty wynikające z tabeli opłat
i prowizji, które mogłyby zaistnieć w trakcie realizacji umowy będą uiszczane zgodnie
z obowiązującymi zasadami u leasingodawcy, o ile wystąpią. Opłaty i prowizje stałe nie
mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy leasingu”. Podobne zapisy
zostały zawarte w sekcji V rozdział V.8 pkt. 11. litera f) IDW, zgodnie z którym cena
oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem m.in. „opłat i prowizji stałych, do których
uiszczenia będzie zobowiązany leasingobiorca. Opłaty i prowizje stałe nie mogą ulec
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy leasingu”. Z kolei w pkt. 10 IPU
czytamy: „Opłaty i prowizje – naliczane w walucie PLN. Tabela opłat i prowizji
bankowych, określająca wysokość opłat i prowizji wraz z zasadami ich naliczania oraz
pobierania przez Leasingodawcę opłat i prowizji za czynności bankowe i inne
czynności wykonywane na rzecz lub na zlecenie klienta stanowi integralną część
Umowy. Wszystkie koszty stałe, do których uiszczenia będzie zobowiązany
leasingobiorca za czynności związane z obsługą i zarządzaniem umową leasingu
zostały wliczone w cenę oferty i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy leasingu”.

Pytanie 3:
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 informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie. Z tym, że taki koszt musi
zostać ujęty w cenie oferty złożonej w postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający
odwołuje do odpowiedzi na pytanie nr 2.

II.

ZMIANA TREŚCI SWIZ
W konsekwencji udzielonych odpowiedzi, treść SIWZ pozostaje bez zmian.
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III.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
W konsekwencji udzielonych odpowiedzi, treść SIWZ pozostaje bez zmian.

IV.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin 28 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 22 lipca 2020 r.
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