Białystok, dnia 25 lutego 2016 roku

W dniu 23 lutego
pytania w przetargu

2016 roku wpłynęły

nieograniczonym

opłaty leasingowe, 4 sztuk fabrycznie
miejskich

autobusów

przegubowych

drogą elektroniczną

sektorowym

na leasing operacyjny,

nowych, wyprodukowanych
jednej

do Zamawiającego

marki, jednego

następujące

w zamian za umówione

w 2016 roku, niskopodłogowych,

i jednego typu, znak sprawy:

modelu

KPKM/ZP/03/2016

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie, na każdy z autobusów,
możliwości odrębnego

odrębnej

umowy leasingu oraz

rozliczania każdego pojazdu (tj. odrębne faktury VAT itp.) z uwagi na fakt, iż

przedmioty

będą rejestrowane,

Odpowiedź

na pytanie nr 1:

a to wymaga odrębnego ewidencjonowania

pojazdów?

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie odrębnych umów na każdy z pojazdów.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający

wyraża zgodę na ustanowienie,

na każdy z autobusów,

odrębnego

zabezpieczenia

odrębnego

zabezpieczenia

w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?
Odpowiedź

na pytanie nr 2:

Zamawiający

wyraża zgodę na ustanowienie,

na każdy z autobusów,

w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie,

że koszt podatku od środków transportu

nie powinien

być uwzględniony

w ofercie przetargowej.
Odpowiedź

na pytanie nr 3:

Potwierdzamy,

że koszt podatku od środków transportu

nie powinien

być uwzględniany

w ofercie

przetargowej.
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Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający
Finansującego

wyraża

były

zgodę,

następnie

by koszty

podatku

przenoszone

na

od środków

transportu

Zamawiającego

ponoszone

(koszty

doliczone

przez
do

rat

wynagrodzenia)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Odpowiedz zawarta w rozdziale XVII ust. 5 lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalanie miesięcznych rat leasingowych - po zawarciu umowy, na
podstawie

stopy

Zamawiający
określone

WIBOR

1M

z dnia

ustalonego

w wewnętrznych

będzie mógł się zapoznać z nimi przed wyborem

regulacjach

Wykonawcy,

we wzorze Umowy leasingu oraz Ogólnych Warunkach

Wykonawcy?

gdyż są szczegółowo

Umowy Leasingu. Wzór Umowy

leasingu zostanie dołączony do oferty przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr S:
Zamawiający nie wyraża zgody na ustalanie miesięcznych rat leasingowych - po zawarciu umowy, na
podstawie stopy WIBOR 1M z dnia ustalonego w wewnętrznych

regulacjach Wykonawcy.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający zgodzi się na ustalenie płatności rat leasingowych
Wskazanie

konkretnej

regulowanie

i ewidencjonowanie

Biorąc pod uwagę
Wykonawcy

daty płatności

rat miesięcznych

należności

(systemowo)

licząc 30 dni od daty płatności poprzedniej

Zamawiającemu

za dany miesiąc użytkowania

różną liczę dni w poszczególnych

problematyczne

ułatwi

np. na 25-go każdego miesiąca?

ustalanie

miesiącach

terminu

oraz Wykonawcy

przedmiotu

leasingu.

(28, 29, 30, 31) - byłoby

wymagalności

dla

raty za dany miesiąc,

raty.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający

zgodzi się na ustalanie terminu

w sposób zgodny z systemami Wykonawców

płatności

miesięcznych

pod warunkiem,

rat leasingowych

że terminy

płatności

w umowie

poszczególnych

rat leasingowych będą przypadały pomiędzy 25 a ostatnim dniem miesiąca, za który należna jest rata.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający zaakceptuje otrzymywanie

faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający akceptuje otrzymywanie

faktur drogą elektroniczną.
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Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający

dopuszcza faktury

każdy autobus będący przedmiotem
Odpowiedź

jednostkowe

dot. rat miesięcznych,

wystawiane

odrębnie

na

umowy leasingu?

na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza faktury jednostkowe
autobus będący przedmiotem

dot. rat miesięcznych, wystawiane

odrębnie

na każdy

umowy leasingu.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający w przypadku ewentualnej
al Kopie dowodów
b) Zaświadczenie

wygranej zgodzi się przedstawić Wykonawcy:

osobistych osób reprezentujących
z Urzędu Skarbowego

spółkę;

oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

nie starsze niż

3 miesiące;
cl Oświadczenie o rzeczywistym beneficjencie.
Odpowiedź

na pytanie nr 9:

al Zamawiający

nie

reprezentujących
bl Zamawiający

wyraża

zgody

na

udostępnianie

kopii

dowodów

osobistych

osób

spółkę;

zgodzi

się

przedstawić

zaświadczenie

z Urzędu

Skarbowego

oraz

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, nie starsze niż 3 miesiące;
cl Zamawiający

nie ma beneficjentów

rzeczywistych zdefiniowanego

listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wart.

2 ust. la Ustawy z 16

prania pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu.

Pytanie nr 10:
Prosimy o informację,
tego obowiązku
wynagrodzenia

czy Wykonawca

przez Zamawiającego?
należnego Wykonawcy

ma prawo ubezpieczyć pojazd w przypadku nie dopełnienia
Prosimy o informację,

czy Zamawiający

związaną ze zmianę stawki

ubezpieczenia

trwania umowy, w przypadku gdyby pojazdy ubezpieczał Wykonawca,
przypadającej

do

zapłaty

miesięcznej

raty

leasingu

o

dopuszcza zmianę
w każdym roku

poprzez powiększenie

poniesione

przez

Wykonawcę

naj bliżej
koszty

ubezpieczenia pojazdów.
Odpowiedź

na pytanie nr 10:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji
pojazdy we własnym

Istotnych

zakresie, dlatego

Warunków
odpowiedz

Zamówienia
na pytanie

Zamawiający
dotyczące

zmiany wynagrodzenia

związanego ze zmianą stawki ubezpieczenia w każdym roku jest bezprzedmiotowa.
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będzie ubezpieczał

Pytanie nr 11:
Prosimy o przedstawienie
Odpowiedź

szczegółowych warunków

polisy ubezpieczeniowej

Zamawiającego.

na pytanie nr 11:

Zamawiający załącza warunki aktualnie obowiązującej

umowy ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający
umów

wyraża zgodę, aby Wykonawca

leasingu, upoważnienie

wskazanej w upoważnieniu
Odpowiedź

Zamawiającemu,

szkód i otrzymywania

w ramach zawartych

odszkodowania

do konkretnej,

kwoty?

na pytanie nr 12:

Zamawiający
umów

do likwidacji

wystawił

nie wyraża zgody aby Wykonawca

leasingu, upoważnienia

wskazanej w upoważnieniu

do likwidacji

wystawił

Zamawiającemu,

w ramach zawartych

szkód i otrzymywania

odszkodowania

do konkretnej,

z przepisów

bądź nieprzestrzegania/zmiany

kwoty.

Pytanie nr 13:
Pojawia

się pytanie

postanowień

umowy

o opłaty

wynikające

leasingu. W czasie trwania

opłaty związane z ustugami realizowanymi
np. Zamawiający
zobowiązań,

umowy

prawa,

mogą również

na rzecz Zamawiającego,

może być obciążony opłatami

(ale nie muszą) powstać

na jego wniosek lub z jego winy-

w przypadku nieterminowego

za aneksy, mogą powstać dodatkowe

regulowania

opłaty związane z wyrobieniem

swoich

nowych tablic,

dowodu rejestracyjnego

w przypadku zagubienia itp.). Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych

interesy Zamawiającego

są w sposób kompleksowy

zawrzeć umowy,

zabezpieczone, natomiast Wykonawca

która nie pozwala na należyte zabezpieczenie

jego interesów.

nie może

Czy Zamawiający

dopuszcza zapłatę takich opłat powstałych z tytułu realizacji umów?
Odpowiedź

na pytanie nr 13:

Zamawiający

w rozdziale XVII ust. 5 Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

wskazał jakie

będzie ponosił opłaty i koszty oprócz rat leasingowych.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający
leasingu,

w terminie

sprawozdania
rewidenta

wyraża zgodę na przekazywanie
do końca szóstego

finansowego

tj. bilansu,

Wykonawcy,

miesiąca

rachunku

po zakończeniu

zysków i strat

za rok ubiegły, o ile Zamawiający jest zobowiązany

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie Wykonawcy
4

w całym okresie trwania
roku

obrotowego

oraz opinii

j

raportu

do ich sporządzania?

do końca miesiąca następującego

umowy
pełnego
biegłego

Czy ponadto
po każdym

kwartale kalendarzowym,

a także na każde wezwanie Wykonawcy,

sprawozdania finansowego

GUS F-

Ol (jeśli nie jest ono sporządzane - dekiaracje podatkowe) za poprzedni kwartał oraz innych danych
finansowych

określonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający

informuje,

iż wyjaśniał

zamieszczone na stronie internetowej

te

kwestie

w

poprzednich

pytaniach.

Zamawiającego.

PRO
Dyrekto
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Odpowiedzi

są
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UMOWA UBEZPIECZENIA

KPKM19710

Zawarta

w dniu

4 grudnia 2015 roku pomiędzy

Komunalnym Pnedsięblorstwml
ulicy Składowej
Gospodarczv

Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0.

11. zarejestrowanym

Krajowego

Rejestru

w Sądzie Rejonowym

Sądowego

l

siedzibą

w Białymstoku przy

w Białymstoku

w Rejestrze przedsiębiorców

XII Wydział

pod numerem

KRS

0000031031, NIP 542-020-08-95, REGON 050010330. Kapitał zakładowy 20 088 500,00 zł.
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1. Marona Moskwa
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1. Po rozstrzygnięciu

postępowania

w trybie przetargu i dokonaniu pl'lez Ubezpiecz.ającego

wyboru oferty Ubezpieczyciela. strony zawierają umowę, która określa warunki i zasady
obsługi ubezpieczeniowej iwypłaty odszkodowań dla Ubezpieaajqcego w roku 2016.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są składniki majątku Ubezpieczającego o wartościach przez niego
określonych

w załi}Cznikach do zaproszenia wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym.

1. Składki za poszczególne zakresy ubezpieaenia zgodnie ze złożoną ofertą wynoszą:
1)

Ubezpieaenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów (OC} - na podstawie Ustawy
z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

l

4. Przekroczenie terminu

płatności

przez Ubezpieczającego może spowodować

naliczenie

odsetek ustawowych przez Ubezpieczyciela.
5. Ubezpieczvciel w terminie

do 30 grudnia 2015 roku dostarczy Ubezpieczającemu polisV

ubezpieczeniowe.

Realizacja usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych odbywał s.iębędzie na następujących

warunkach:
1. Po telefonicznej
upowainiony
wstępne

w

informacji

pracownik

od

Ubezpieczającego

szkody w pojeździe

o wystąpieniu

Ubezpieczyciela w ciągu 5 godz. od chwili zgłoszenia wykona

oględziny szkody i wykona dokumentację

fotograficzną.

W przypadku

pozostałym mieniu dokon-anie oględzin i dokumentacji fotograficznej

szkody

nastąp w ciągu 48

godz. od zgłoszenia.
2. Opis techniczny szkody i kwalifikację uszkodzonych części, jeieli szacunkowa jej wartość nie
przekroczy 10 000,00 zł wykona pracownik Ubezpieczającego.
3. W przypadku zmiany wzorów druk6w lub zasad zgłaszania szkód Ubezpieczyciel nieodplatnie
przeszkoli pracownika Ubezpleaającego w zakresie wprowadzanych zmian.
4. Naprawy powypadkowe
sporządzeniu

własnych pojazdów wykona stacja obsługi Ubezpieczającego po

niezb~nej

dokumentacji

i

po

ustalonych

przez

obie

strony

cenach

roboczogodziny:

11

za naprawy pojazdów KPKM gdy odszkodowanie będzie refundowane z polisy OC sprawcy

2) za naprawy

pojazdów

ubezpieczającego

F

KPKM gdy odszkodowanie

będzie

wypłacane

z polisy

AC

2
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Powyższe ceny roboczogodziny będą obowiązywały przez cały 2016 rok.
s. Wypłata odszkodowań zarówno z polisy OC sprawcy, jak i

z

polisy AC Ubezpieczającego nie

będzie pomniejszana o udział własny ubezpieczonego w szkodzie oraz nie będzie uwzględniać
amortyzacji uszkodzonych l zall.walifikowanych do wymiany aęścj (2 wyjątkiem ogumienia,
akumulatora i układu wydechowego).
6. W przypadku wypłat odszkodowań z ryzyka AC Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady
proporcji opisanej •••

7

7. Wypłaty odszkodowań z polisy AC pojazdów będą obejmowały
300.00 zł (franszyza integralna).

3

szkody wyższe od kwoty

2ł

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych

z 2003 roku poz.

11521- na okres od 01.01.2016 roku do 31,12.2016 roku.

{Oz. U. nr

124

Ubezpieczenie dobrowolne od ryzyka uszkodzeń mechanicznych oraz pożaru pojazdów (AC)
- bez kradzieży (dotyczy autobusów miejskich), natomiast Citroen Berlingo oraz Mercedes
Sprinter w pełnym zakresie z kradzieżą wg sum gwarancyjnych podanych w załączniku nr
3, Odszkodowania mają być wypłacane w całości bez potrącania udziału własnego. Kwota
wypłaconego odszkodowania

nie pomniejsza sumy ubezpieczenia danego pojazdu (brak

konsumpcji sumy ubezpieczenia). Podstawa prawna zawarcia umowy: ••••

"
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Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wg sum gwarancyjnych podanych

w załączniku nr 4 na okres od 01.01.2016 roku do 31.12,2016 roku. Podstawa prawna
zawarcia umowy:ł•••••••••••••••••••••••••••.

4)

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wg sum gwarancyjnych podanych
w załiłczniku nr 4 od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roleu.

"--ł.
5)

41••••••••••
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Ubezpieczenie deliktowejkontraktowe

od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone

osobom trzecim w związku z działalnością gospodarczą firmy - wg sumy gwarancyjnej
100.000,. PLN - w okresie ubezpieczenia od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Podstawa
prawna

zawarcia

umowy:

.,•••••••••••••••••••••
•

..-b

2. Ustala się łączną składkę ubezpieczenia na rok 2016 w wysokości: •.•••••••••

i ii
3. Opłata składki nastąpi jednorazowo/w

dwóch ratach

bankowy w terminie do 31 stycznia 2016 roku.

2

w

formie

przelewu

na rachunek

8. Ubezpieczyciel dokona llkwldacji szkody i na podstawie przedłożonych not będzie wypłacał
odszkodowanie
ubezpieaenia

do wysokości zgodnej z zawartym na poszczególne poja2dy wariantem
AC niezależnie od zaktadu ubezpieczajijcego jej sprawce tj. z polisy AC, a po

odzyskaniu wypłaconej kwoty dokona zmian w kwalifikacji wypłaconego odszkodowania.
9. Ubezpieczyciel na bieżąco będzie informował Ubezpieczającego o wysokości odszkodowań

wypłacanych

z jego polisy OC.

10. Na prośbę Ubezpieczającego Ubezpieczyciel umożliwi wgląd w dokumentację poS'tępowania

powypadkowego

dotyczącą określonych szkód wyplacanych

z jego

polisy AC.

11. Odszkodowanie będzie wypłacane na podstawiE przedłożonych not do wysokości zgodnej

z .zawartym na poszczególne pojazdy wariantem ubezpieczenia AC jeżeli .szkoda przekroczy
kwotę określoną w 9 3 pkt. 6 do wyczerpania sumy wartości ubezpieczeniowej

pojazdu

określonej przez Ubezpieaającego.
12.

UbezpieCZyciel wypłaci odszkodowanie
obciążeniowej

13.

w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia noty

o ile zgłoszona szkoda nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Pojazdy wprowadzane do eksploatacji przez Ubezpieczającego w 2016 roku będą objęte
taryfą

ubezpieczeniową

w

zakresie OC i AC obowiązującą

w dniu slcładania oferty

ubezpietleniowej na ten okres umowy i warto~,j pojazdu określonej pnez
Ubezpieczającego. Ubezpieczenie wprowadzonego do eksploatacji pojazdu obejmuje okres
od jego rejestracji do końca obowiązywania niniejszej umowy.

14.

Przedstawicielem ubezpieczającego do zgłaszania i likwidacji szkód będzie

----15.

-

Zmiana pracownika koordynującego likwidar;ję szkód wskazanych przez strony umowy
w pkt. 14 nie jest zmianą postanowień umowy i może nastąpić na każdą pisemną
informację strony.
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1. Ubezpieczający

oświadcza,

że jest

płatnikiem

VAT

j

upowaznia

Ubezpieczyciela

do

wystawienia iwysyłania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres Jednego roku iobowiązuje od dnia 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
3. W sprawach nie uregulowanych

niniejszą urnową mają zastosowanie

Cywilnego.

4

przepisy Kodeksu

4, W przypadkach spornych umawiające się strony dołozą wszelkich starań celem polubownego
ich rozstrzygnięcia.
S. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd
W

Białymstoku.

6. Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

u

bezplecująceco

W imieniu Ubezpieczyciela
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KOMUNfKACJ MIEJSKIEJ Sp. z 0.0.
15-399 Bialymk.. ul. SkIadow8 11
IeLOBS 74 23164, fax 085 74209B6
NIP 542.020-08-95
Wykaz pojazdÓw do ubezpieczenia OC, AC na rok 2016

2) Sumy ubezpieaeń majątku na rok 2016 wg wartc&i netto
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