
Chorzów, dnia 28.10.2010r. 
  

ND/DZ/2580/2010 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny 
używanego taboru tramwajowego 105Na- nr sprawy DF/506/2010. 
 
W związku z pytaniami wykonawców odnośnie SIWZ do postępowania jw. wyjaśniam: 
Pytanie 1 
Rozumiemy, że zgodnie z zapisem SIWZ po okresie 72 miesięcy nastąpi przeniesienie prawa 
własności zgodnie z podaną ofercie wartością resztową + podatek VAT, natomiast informacja 
„ bez dodatkowej opłaty za przedmiotową opcję” dotyczy nie pobierania z tego tytułu przez 
Wykonawcę dodatkowych opłat. Proszę o potwierdzenie. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że zapis „bez dodatkowej opłaty za przedmiotową opcję dotyczy 
ewentualnej dodatkowej opłaty warunkującej prawo do skorzystania z opcji wykupu. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie dokumentów przedstawiających zakres 
ubezpieczenia na rok 2010 i 2011 lub wskazania przez Państwa jaki jest/będzie zakres 
ubezpieczenia, jakie wyłączenia zawiera? 
Odpowiedź  
Zgodnie z Rozdziałem III pkt 10 SIWZ do końca bieżącego roku wagony objęte są 
ubezpieczeniem OC oraz polisą ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, natomiast od 
2011 roku przez cały okres trwania umowy leasingowej będą objęte ubezpieczeniem casco 
pojazdów szynowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie wyłonione po 
przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na „Ubezpieczenie Tramwajów 
Śląskich zgodnie z zakresem ochrony.”  
Aktualne polisy ubezpieczeniowe zostaną udostępnione wykonawcom na ich wniosek. 
 
Pytanie 3 
Czy poprzez zapis Rozdziału III ustęp 10 Zamawiający wskazuje że Wykonawca będzie 
Ubezpieczonym i  beneficjentem wskazanej polisy? 
Odpowiedź 
Wykonawca będzie ubezpieczonym i beneficjentem, natomiast zamawiający 
ubezpieczającym. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące punktu 1a Rozdziału XIII, czy inne koszty (w tym opłata 
administracyjna) –0 zł dotyczą opłat dodatkowych? 
Odpowiedź 
Inne koszty dotyczą wszystkich opłat pobieranych przez leasingodawcę przed zawarciem 
umowy leasingowej. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się by faktury za raty okresowe przeliczane 
były zgodnie z przyjętym u Wykonawcy sposobem przeliczania rat leasingowych np. WIBOR 
1M z pierwszego dnia roboczego wypadającego po 14 dniu kalendarzowym miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wymagalności raty okresowej? 
Odpowiedź 



Przy wystawieniu faktur za poszczególne miesiące będzie obowiązywał Wibor 1M z dnia 
wystawienia faktury lub ewentualnie z dnia porzedniego. 
 
Pytanie 6 
Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie odrębnej umowy na każdy przedmiot leasingu? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania odrębnej umowy na każdy przedmiot leasingu 
z tym samym wykonawcą. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o udostępnienie szczegółowego zakresu modernizacji taboru. 
Odpowiedź 
Szczegółowy zakres modernizacji zawiera pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Pojawia się pytanie o opłaty wynikające z przepisów prawa i z nieprzestrzegania postanowień 
umowy leasingowej. Mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz 
Zamawiającego na jego wniosek lub z jego winy – np.: Zamawiający może być obciążony 
opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za 
rozwiązanie / wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, cesje). Mogą one 
wystąpić w trakcie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej 
Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo 
zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, 
natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte 
zabezpieczenie jego interesów. Czy zapłatę takich opłat Zamawiający dopuszcza gdyby je 
spowodował? 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt 13 propozycję umowy leasingu operacyjnego 
przedstawia Wykonawca wraz z ofertą, z uwzględnieniem postanowień zawartych 
w wskazanym Rozdziale. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania zapisów umowy 
z wybranym wykonawcą. W kontaktach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą 
obowiązywały wszystkie regulacje Kodeksu cywilnego. 
 


