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INFORMACJA NR II

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:
Przedmiot leasingu stanowi własność Wykonawcy i główne zabezpieczenie wykonania
umowy przez Zamawiającego, stąd prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje
poniższe wymogi w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu;
 Ubezpieczenia przedmiotu w akceptowalnym przez Wykonawcę zakładzie
ubezpieczeń (Wykonawca wraz z ofertą załączy wykaz akceptowalnych
zakładów ubezpieczeń) ;
 Dostarczenia potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia wraz z dowodem
opłacenia składki jednorazowo najpóźniej w dacie wydania przedmiotu do
używania Zamawiającemu
 W kolejnych latach trwania umowy dostarczenie potwierdzenia wznowienia
polisy wraz z dowodem opłacenia składki nie później niż w terminie 10 dni przed
terminem wygaśnięcia polisy zastosowanie mieć będą Ogólne Warunki
stosowane u danego Wykonawcy.

STRONA 1 Z 10

U RUCHOMIENIE LEASINGU OPERACYJNEGO W CELU SFINANSOWANIA ZAKUPU 2 SAMOLOTÓW SZKOLNYCH DLA OŚRODKA
SZKOLENIA LOTNICZEGO AEROKLUBU ZIEMI L UBUSKIEJ Z WYKUPEM KOŃCOWYM

Odpowiedź Zamawiającego:
Tiret pierwsze:
Nie. Zamawiający chce mieć dowolność w wyborze ubezpieczyciela. Niemniej jednak,
jeżeli zakład ubezpieczeń rekomendowany przez Wykonawcę, przedstawi korzystną
ofertę, wówczas Zamawiający nie widzi przeciwskazań, aby zawrzeć z nim umowę. W
tym celu Wykonawca może dołączyć do oferty wykaz akceptowalnych zakładów
ubezpieczeń, którą Zamawiający weźmie pod uwagę przy wyborze ubezpieczyciela,
jednak nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia z podmiotem
wskazanym w wykazie. Oznacza to że Zamawiający chce mieć dowolność wyboru, jak
wskazano na wstępie odpowiedzi.
Tiret drugie i trzecie:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w umowie leasingu
zapisów regulujących zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę praktykami:
 Zasady rozwiązania i rozliczenia umowy leasingu w sytuacji utraty przedmiotu
leasingu (z tytułu szkody całkowitej lub kradzieżowej)
 Zasady rozwiązania i rozliczenia umowy leasingu z przyczyn leżących po
stronie Korzystającego
 Zasady rozliczenia umowy po zakończeniu podstawowego okresu trwania w
przypadku nie skorzystania z prawa nabycia przedmiotu przez Zamawiającego
Odpowiedź Zamawiającego:
Tiret pierwsze:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Tiret drugie:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Niemniej jednak ostateczny kształt zapisów
musi zostać uzgodniony przez Strony i zaakceptowany przez Korzystającego. W wyniku
wprowadzenia zapisów dotyczących rozwiązania umowy leasingu z przyczyn leżących
po stronie Korzystającego nie może dojść do zachwiania równowagi ekonomicznej Stron
i zasady ekwiwalentności świadczeń. Jednocześnie w umowie leasingu należało będzie
wprowadzić zapisy dotyczące zasad rozwiązania i rozliczenia umowy leasingu z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Tiret trzecie:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnie, czy Zamawiajacy dopuszcza wystawienie weksla włąsnego in
blanco (wraz z deklaracja wekslowa) w celu zabezpieczenia wykonania umowy leasingu.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający podkreśla
że przedmiot umowy leasingu jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
i Zamawiający dochowa najwyższej staranności w podejmowanych działaniach.
Zamawiający jest zobowiązany do osiągnięcia efektów dla których została zawarta
umowa partnerska oraz zapewnienia trwałości Projektu. Stąd nie dopuszcza wystąpienia
ryzyka nienależytego wykonania umowy leasingu.
Pytanie 4:
Prosimy o stosowna zmianę/doprecyzowanie zapisów załącznika IPU – prawo własności
przedmiotu leasingu może zostać przeniesione na Korzystającego (Zamawiającego) po
zakończeniu umowy leasingu (po uregulowaniu wszelkich opłat leasingowych i innych
należności z tytułu umowy leasingu) na warunkach wskazanych w umowie za cenę
odpowiadającą Wartości Końcowej PL wskazanej w umowie leasingu. Ze względów na
wskazany przez Zamawiającego okres umowy (pierwsza opłata, 35 rat leasingowych)
wykup nie może mieć miejsca w tym samym miesiącu co spłata ostatniej raty
leasingowych (wymóg ustawy aby okres leasingu stanowił co najmniej 40%
normatywnego okresu amiortyzacji przedmiotu leasingu – właściwa stawka amortyzacji
dla wskazanego przez Zamawiającego przedmiotu to 14%). Prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający dopuszcza że wykup przedmiotu leasingu może nastąpić w miesiącu
nastepującym po dacie wymagalności ostatniej miesięcznej raty leasingowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Warunki IPU mogą ulec zmianie, o ile nie
wpłyną one na wzrost wysokość ceny zaoferowanej przez leasingodawcę.
Pytanie 5:
Czy w odniesieniu do przekazywania danych i informacji dot. postępowania
Zamawiający wyraża zgodę na zdefiniowanie Wykonawcy jako podmioty wchodzące w
skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy oraz osoby świadczące na rzecz Wykonawcy
usługi pośrednictwa finansowego/leasingowego na podstawie stałych umów o
współpracy, tj. Wykonawca będzie w pełni uprawniony do przekazywania do swojej ww.
podmiotom wszelkich informacji i dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w
związku z zawarciem i realizacją Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy?
Pytanie nie dotyczy sytuacji, gdy oferta składana jest przez podmioty wspólnie
ubiegające się o wykonanie zadania – pytanie dotyczy sytuacji w której Wykonawca ze
względu na przyjęty model biznesowy w celu wykonania zadania (tj. zawarcia i realizacji
umowy po jej podpisaniu) przekazuje dane umowy i Zamawiajacego podmiotom (min.
Bank finansujący działalność Wykonawcy, ubezpieczyciel dokonujący ubezpieczenia
PL, dordaca leasingowy reprezentujący Wykonawcę)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie w sekcji IV rozdział IV.3. [Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia] IDW. Jednocześnie Zamawiający zwraca
uwagę Wykonawcy, że w tym przypadku mają zastosowanie odpowiednio zapisy sekcji
III rozdział III.6., sekcji VII rozdział VII.2. oraz pozostałe w których przywołano
wymagania dotyczące Konsorcjum.
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Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w treści umowy zapisów dotyczących
zasad przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy
zamiast podpisania Umowy powierzenia danych osobowych (zgodnie z Polityka
przetwarzania danych osobowych u danego Wykonawcy, która zostanie przekazana
Zamawiającemu przed zawarciem umowy) – w opinii Wykonawcy w sytuacji zawarcia i
realizacji umowy leasingu nie ma miejsce powierzenie danych osobowych a jedynie ich
udostępnienie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony
interes).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeżeli w treści zapisów zostaną
wprowadzone informacje dotyczące okresu przetwarzania danych, w terminie nie
krótszym niż określono to w § 1 Umowy powierzenia danych osobowych. Wówczas
zapisy dotyczące zawarcia Umowy powierzenia danych osobowych zawarte w SIWZ nie
będą miały zastosowania.
Pytanie 7:
Prosimy o wskazanie jakie przypadki naruszenia umowy leasingu przez Wykonawcę ma
Zamawiający na myśli w związku z zapisami załącznika IPU pkt 31.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że takimi okolicznościami może być m.in.: utrudniony kontakt z
Leasingodawcą uniemożliwiający Korzystającemu dokonanie uzgodnień z Dostawcą, co
wpłynie niekorzystnie na realizację planowanych dostaw.
Jak również w przypadku gdy:
leasingodawca nie przekaże środków, zgodnie z uzgodnieniami.
będzie zmierzał do zmiany zawartej umowy w sposób zwiększających jego
wynagrodzenia w sposób nieprzewidziany w postępowaniu etc.
powzięcia informacji, że leasingodawca zmierza do sprzedaży przedmiotu leasingu, bez
możliwości wykupu go przez Korzystającego etc.
A więc wszystkie uzasadnione przypadki działania przez Leasingodawcę, a które to będą
w sprzeczności z warunkami Umowy Leasingu i postepowania przetargowego
poprzedzającego jej zawarcie.
Pytanie 8:
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, nakłada wręcz taki
obowiązek na Zamawiających. Wystawianie faktur odbywa się wówczas za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. A Zamawiający jest
zobowiązany założyć konto na platformie przed przewidywanym terminem otrzymania
pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Prosimy mieć to na uwadze
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kształtując zarówno warunki umowy jak i na etapie jej realizacji, tak by odpowiednio
wcześniej zasygnalizować Zamawianemu konieczność założenia konta na platformie
(dotychczas Zamawiający nie założył takiego konta).
Pytanie 9:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie zapisów umowy kupna przedmiotu leasingu
możliwe są do wprowadzenia zmiany w zakresie warunków zapłaty – zapłata ceny po
wydaniu kompletnego i zdatnego do używania przedmiotu (w szczególności
zarejestrowanego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego) przedmiotu na podstawie oryginału
prawidłowo wystawionej faktury (VAT) dokumentującej sprzedaż oraz oryginału
podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczy samolotu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż z dotychczas posiadanego doświadczenia Dostawca nie
wyrazi zgody na wydanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu przed otrzymaniem
zapłaty. Jednakże Zamawiający nie miałby nic przeciwko takiemu rozwiązaniu o ile
zostałoby to uzgodnione przez leasingodawcę z dostawcą.
Pytanie 10:
Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie od daty podpisania Protkołu Odbioru
Technicznego samolotu (stanowiącego podstawę do zapłaty ceny przez Finansującego)
zostanie podpisany Protokół zdawczo odbiorczy samolotu – który przenosi własność
samolotu (przedmiotu leasingu) na rzecz Finansujacego i potwierdza odebranie
przedmiotu leasingu przez Korzystającego (warunek do rozpoczęcia naliczania rat
leasingowych), w jakiej sytuacji może nie nastąpić podpisanie Protokołu zdawczo
odbiorczego samolotu jeśli Protokoł Odbioru Technicznego samolotu został podpisany
bez zastrzeżeń.
Powyższa informacja jest kluczowa do wyceny przez Wykonawcę dodatkowego kosztu
finansowania jaki powinien zostać wliczony w cene oferte – w sytuacji negatywnej
odpowiedzi na pytanie nr 9 – w sytuacji zachowania pierwotnych zapisów umowy kupna
przedmiotu leasingu za okres od daty zapłaty ceny (uiszczonej min po podpisaniu
Protkołu Odbioru Technicznego samolotu) do daty dostarczenia do Wykonawcy
podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo odbiorczego samolotu Wykonawca
ponosi koszty finansowania którymi po podpisaniu umowy nie może wprost obciążyć
Zamawiajacego a więc musi je skalkulować w cenie oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Szczegóły w tym zakresie zostaną ustalone na etapie uzgodnienia umowy sprzedaży i
umowy leasingu, jak określono to w VII.2. „Informacje o formalnościach, jakich należy
dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy” IDW. Na ten moment Zamawiający
nie posiada takiej wiedzy. Jednocześnie Zamawiający odwołuje do dokumentów
postępowania na wybór leasingodawcy, które są dostępne na stronie internetowej
https://azl.pl/przetargi/.
Pytanie 11:
Prosimy o wyjaśnienie, czy możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy nabycia
samolotów (wg zapisów do postępowania nr 1/AZL/2020) w taki sposób, aby prawo
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własności samolotu było przeniesione na rzecz Kupującego (Finansującego) w dacie
zapłaty ceny za dany samolot oraz (jeśli wyzej opisana zmiana byłaby możliwa), czy
Zamawiający dopuszcza, że protokołem potwierdzajacem odebranie przedmiotu
leasingu (tym samym prawo do rozpoczęcia naliczania rat leasingowych) byłby Protokół
Odbioru Technicznego.’
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz. odpowiedź na pytanie 10).
Pytanie 12:
Prosimy o wyjasnienie na jaki podmiot będzie zarejestrowany samolot w celu wykonania
lotu próbnego i czy lot próbny będzie się odbywał na terenie RP.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie. Dostawca ma zagwarantować
Zamawiającemu lot próbny i dochować w tym zakresie wszystkich niezbędnych
formalności, natomiast samolot ma zostać zarejestrowany na Korzystającego przed jego
wydaniem. Daty te mogą być zbieżne.
Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zasad zabezpieczenia wykonania umowy
dostawy przedmiotu leasingu – wszelkie ustalenia pozostają wyłącznie w gestii
Zamawiającego i Sprzedawcy z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy – po
uregulowaniu ceny sprzedaży przez Finansującego. Stroną uprawnioną do odstąpienia
od umowy nabycia przedmiotu leasingu jest Wykonawca (Finansujący) który może
wypowiedzieć umowę na wniosek Zamawiającego (Korzystającego).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Szczegóły zostaną ustalone podczas
ustaleń zapisów umowy sprzedaży oraz umowy leasingu.
Pytanie 14:
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza podpisanie dwóch oddzielnych
umów leasingu na każdy samolot.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Jednakże umowa sprzedaży z dostawcą
samolotu musi zostać zawarta nie później niż do 20 sierpnia 2020 r. da każdego
z dostarczanych samolotów. W wyżej wskazanym terminie, upływa termin związania
ofertą dostawcy, tj. firmy: BARTOLINI AIR SP. Z O.O., PILSKA 4, 93-467 ŁÓDŹ i nie
podlega wydłużeniu.
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Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje ponoszenie kosztów związanych
ze specyfika przedmiotu leasingu i jego użytkowaniem. Wykonawca na dzień składania
ofert nie jest w stanie przewidzieć i właściwie skalkulować ww. kosztów a ich zwrot nie
stanowi przychodu Wykonawcy a jedynie zwrot kosztów bezpośrednich. Powyższe
opłaty byłyby przenoszone w formie opłat dodatkowych na fakturze VAT i nie zostaną
wliczone w cenę złożonej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów i nie wie jakie koszty Wykonawca ma
na myśli. Zamawiający podkreśla przy tym, że będzie ponosił wszystkie koszty związane
z użytkowaniem przedmiotu leasingu.
Pytanie 16:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w załaczniku nr 1 CZĘŚCI I SIWZ –IDW: FORMULARZ
OFERTY w punkcie 2:
 w polu „Marża” ma zostać podana zarówno w procentach (%) jak i w złotych
polskich (PLN)
 w polu „Razem” ma zostać wskazana suma 35 miesiecznych (kapitałowo –
odsetkowych) rat leasingowych netto
Wyjaśnienia Wykonawcy do pytania :
Prosimy o wyjaśnienie, czy w załaczniku nr 1 CZĘŚCI I SIWZ –IDW: FORMULARZ
OFERTY w punkcie 2:
 w polu „Marża” ma zostać podana zarówno w procentach (%) jak i w złotych
polskich (PLN – pole oznaczone w tabeli poniżej na żółto w polu) „Razem”
(oznaczone w tabeli poniżej na żółto) ma zostać wskazana suma 35
miesiecznych (kapitałowo – odsetkowych) rat leasingowych netto
Miesięczny
koszt
leasingu
(RATY
MIESIĘCZNE
MALEJĄCE)

Marża
…………. PLN
…………..
Wartość
WIBOR 1M z
dnia
31.01.2020r.
r.:
………………..
Razem:
…………..

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że w powyższych polach formularza oferty Wykonawca ma
wskazać wysokość marży w złotych polskich oraz w procentach (%), natomiast kwota
razem winna odpowiadać sumie 35 miesięcznych, malejących rat leasingu.
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Pytanie 17:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy oczekuje oferty skalkulowanej w opraciu o
raty malejące miesięczne (czyli raty leasingowe składają się z: równej dla kazdej raty
części kapitałowej i części odsetkowej zmiennej skalkulowanej w oparciu o stawkę
bazową WIBOR 1M i stałą marże Wykonawcy; wysokość rat nie jest równa w każdym
miesiącu).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza wskazany przez Wykonawcę sposób skalkulowania rat.

Pytanie 18:
W związku z oceną wniosku o udzielenie Państwu finansowania prosimy o udostępnienie
wniosku złożonego przez Miasto Zielona Góra w celu uzyskania finansowania projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane
poza formułą ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej- Nowoczesna Edukacja w poddziałaniu
8.4- Doskonalenie Kształcenia Zawodowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia wniosku o dofinansowanie Miasta Zielona
Góra. Jednocześnie Zmawiający wskakuje, iż każdemu Wykonawcy na jego wniosek
może zostać udostępniona w formie pisemnej, lub drogą e-mail Umowa partnerską na
rzecz realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra
– projekty realizowane poza formułą ZIT”. Dodatkow Zawwiający wskazuje iż dane
zawarte we wnioskach o dofinansowanie moga ulegac zmianie w okolicznościch
przewidzianych w umowie o dofinansowanie i niepowinny stanowić punktu odniesienia
w niniejszym postepowaniu.
Pytanie 19:
W związku ze złożonymi pytaniami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 31
lipca 2020 r.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający niedopusza wydłużenia terminu składania ofert. Jednocześnie
Zamawiający wskazuje, iż jest to już 2 postępowanie zmierzające do wyłonienia
leasingodawcy, a pierwsze postępowanie uległo wydłużeniu. Oznacza to, że w ocenie
Zamawiającego Wykonawcy mieli wystarczająco długi okres czasu do skalkulowania
ceny oferty oraz zadawania pytań.
Pytanie 20:
1. Uprzejmie proszę o usunięcie zapisu rozdziału V.8.12 SIWZ, ponieważ zgodnie
z pkt.12 IPU „Umowa/y zostaną zawarte przed wydaniem przedmiotu leasingu,
a poszczególne raty leasingu (z zastrzeżeniem ust. poniżej ) będą kalkulowane
w oparciu o aktualną stopę procentową bazującą na wskaźniku WIBOR 1M.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przyjmuje uwagę zgłoszoną przez Wykonawcę. W konsekwencji
powyższego dokonał zmiany w sekcji V rozdział V.8. I części SIWZ poprzez
wykreślenie pkt 12.
Pytanie 21:
2. Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisu pkt. 25, pkt. 5 IPU o następujący zapis:
„upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji”. Zgodnie z przepisami podatkowymi
możliwość skrócenia okresu trwania umowy istnieje po upływie 40 % normatywnego
okresu amortyzacji
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przyjmuje uwagę zgłoszoną przez Wykonawcę. W konsekwencji
powyższego dokonał zmiany pkt 25 IPU, któremu nadał następujące brzmienie:
„5)
zmiany okresu obowiązywania umowy leasingu, upływie 40 % normatywnego
okresu amortyzacji.”.
Pytanie 22:
Uprzejmie proszę o zmianę warunków sposobu obliczania ceny - rozdział V.8, pkt. 13
oraz pkt. 14 SIWZ i dopuszczenie skalkulowania oferty w oparciu o WIBOR 1M z dnia
03.07.2020 r. (data publikacji ogłoszenia), który wynosi 0,23%. Dla porównania zgodnie z obecnymi warunkami SIWZ Zamawiający oczekuje skalkulowania oferty na
podstawie WIBORu 1 M z dnia 31.01.20 r., który wynosi 1,63%.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przyjmuje uwagę zgłoszoną przez Wykonawcę. W konsekwencji
powyższego dokonał zmiany w sekcji V rozdział V.8 pkt. 13 oraz pkt. 14 IDW, którym
nadał następujące brzmienie:
„13) Każda rata obejmować będzie część stałą tj. część wartości przedmiotu
leasingu oraz ewentualną marżę Leasingodawcy (stała i z góry określona) plus WIBOR
1M, który jest zmienny. Dla potrzeb złożenia oferty należy podać WIBOR 1M z dnia
03.07.2020 r..
14)
W ofercie dla celów ustalenia oferty należy podać wartość jednomiesięcznej
raty leasingowej z zastosowaniem stopy WIBOR 1M z dnia 03.07.2020 r.
z wyszczególnieniem części stałej oraz wartości WIBOR 1M „Ceny i stawki określone
przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji Umowy, poza zmianami
wynikającymi z warunków leasingu (rata zmienna) i nie będą podlegały waloryzacji
z wyłączeniem ustawowej stawki podatku VAT)”.
Odpowiednią zmianę Zamawiający wprowadził również do druku formularza oferty.
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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
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 25 lipca 2020 r.
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