Nysa, 16.12.2021 r.
Zamawiający:
Nazwa i adres zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o.
Adres:
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995,
o kapitale zakładowym wynoszącym 8 705 000,00 zł,
posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000
adres strony internetowej: https://www.mzk.nysa.pl
e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl

https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa

Wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ.
Zamawiający informuje, że w postepowaniu na:

„Część druga - Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu 61 urządzeń do
wnoszenia opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w strefie płatnego
parkowania w Nysie. III”
do zamawiającego wpłynęły pytania. Poniżej pytania i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres
e-mail?
Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę. Adres na jaki należy przesłać fakturę organizacyjny@mzk.nysa.pl
2. Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, prosimy o
informacje, czy w przypadku spadku poziomu WIBOR1M do wartości poniżej 0, Zamawiający dopuści
naliczanie rat leasingowych przy określeniu WIBOR1M jako wartość =0?
Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku spadku poziomu WIBOR1M do wartości poniżej 0,
naliczanie rat leasingowych następowało przy określeniu WIBOR1M jako wartość =0
3. Jeżeli Zamawiający oczekuje przygotowania oferty w oparciu o oprocentowanie zmienne, to czy do
naliczania rat leasingowych Zamawiający dopuści WIBOR publikowany pierwszego dnia roboczego
każdego miesiąca? Jest to zgodne ze schematem i systemem obowiązującym u Wykonawcy.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza aby do naliczania rat leasingowych zastosować WIBOR publikowany
pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień
każdego miesiąca?
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego miesiąca.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku każdego
miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia?
Ad. 5. Płatność rat leasingowych od miesiąca lutego 2022 r.
6. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki
leasing) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne Postanowienia Umowy
przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama umowa zawierałaby zapis mówiący

o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania
mają zapisy SIWZ
Ad. 6. Zamawiający nie opublikował swojego wzoru umowy leasingu.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat
i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można
przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest
publikowana na stronie internetowej Wykonawcy.
Ad. 7. Zamawiający przewidział negocjacje po otwarciu ofert. Kwestia tabeli opłat będzie przedmiotem
negocjacji.
8. Prosimy o informacje czy w ubezpieczeniu Wykonawca będzie wskazany jako beneficjent polisy
(właściciel przedmiotu zamówienia)?
Ad 8. Tak, w ubezpieczeniu Wykonawca będzie wskazany jako beneficjent polisy (właściciel przedmiotu
zamówienia).
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot w zakresie OC + majątek.
Ad. 9. Zamawiający potwierdza, ze ubezpieczy przedmiot leasingu w zakresie OC + majątkowym.
10. Czy Zamawiający może wskazać Towarzystwo Ubezpieczeniowe w jakim zostaną ubezpieczone
przedmioty zamówienia?
Ad. 10. Zamawiający wskaże Towarzystwo Ubezpieczeniowe w jakim zostaną ubezpieczone przedmioty
zamówienia po wyborze wykonawcy usługi.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotów leasingu po
zakończeniu okresu umowy?
Ad. 12. Zamawiający potwierdza, ze zobowiązuje się do wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu
umowy.
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