zapytanie ofertowe: PKS/Z/01/2017
Kalisz, dnia 13 listopada 2017 roku

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa autobusów w formie leasingu operacyjnego dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.”
W związku z pytaniami w imieniu Zamawiającego udzielam następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający może udostępnić wyniki finansowe (Bilans, RZiS) za rok 2015, 2016 i bieżące wynik
za 2017 rok oraz deklarację podatkową CIT za 2015 i 2016 rok?
Odpowiedź:
Dane finansowe zostaną przesłane na e-mail Wykonawcy (Bilans, Rachunek zysków i strat za rok
2015 i 2016, F01- III 2017, CIT za rok 2015 i 2016).
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie umowy leasingu w formie deklaracji wekslowej i weksla
in blanco?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie umowy leasingu w formie deklaracji wekslowej i weksla
in blanco.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza obowiązującą Tabelę Opłat i Prowizji (w załączeniu)?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza obowiązującą u Wykonawcy Tabelę Opłat i Prowizji z wyłączeniem
pkt 3 Ubezpieczenia ppkt 18 opłata za administrowanie ubezpieczeniem indywidualnym za każdy
rok trwania polisy.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający przedstawi ofertę Ubezpieczyciela, z którym indywidulanie planuję zawrzeć umowę,
w celu potwierdzenie zakresu polisy OC, AC ?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający przedstawi do akceptacji Wykonawcy ofertę Ubezpieczyciela, z którym planuje
zawrzeć umowę.
Podstawowy zakres polisy będzie obejmował m.in.:
OC - ustawowe sumy gwarancyjne
NNW - Suma ubezpieczenia 10 000 PLN/osobę
AC w wariancie:
- ubezpieczenie na bazie OWU od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
- brak franszyzy redukcyjnej
- brak redukcji sumy ubezpieczenia
- franszyza integralna 500 PLN
- wariant serwisowy
- brak potrącenia amortyzacji części
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Pytanie nr 5
Czy oprocentowanie umowy leasingu ma być w oparciu o stałą stopę, czy zmienną tj. WiBOR 1M?
Odpowiedź:
Leasing operacyjny - oprocentowanie stałe.
Pytanie nr 6
Czy zakres polisy ubezpieczeniowej, którą Zamawiający planuję indywidualnie zawrzeć będzie
obejmował: zniesienie udziału własnego?
Odpowiedź:
Udział własny jest zniesiony.
Pytanie nr 7
Aktualny (na koniec października lub września ) wykaz zobowiązań kredytowo – leasingowych +
gwarancje i poręczenia udzielone przez PKS Kalisz. Tzn. wartość początkowa zobowiązań, data
zaciągnięcia, kwoty miesięcznych spłat, saldo, data zakończenia spłat.
Odpowiedź:
Spółka nie posiada zaciągniętych kredytów oraz gwarancji i poręczeń.
Zobowiązania leasingowe:
- umowa leasingowa z dnia 16.09.2014 r.
- wartość 930.000,00 zł
- rata miesięczna 19 731,49 zł
- saldo na dzień 31.10.2017 r. - 434 092,78 zł
- zakończenie spłaty m-c sierpień 2019 r.
Pytanie nr 8
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 15.11.2017 godzina 14.00
na 20.11.2017 godzina 14.00 (przynajmniej w odniesieniu do autobusów wyprodukowanych nie
wcześniej niż w roku 2007).
Odpowiedź:
Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania oferty
postanawia przedłużyć termin składania ofert. Nowe termin jest następujący:
Termin składania ofert:
20 listopada 2017 roku godz. 14:00
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na dostawę 3 autobusów z rokiem produkcji nie
wcześniej niż 2015 z 24 miesięczną gwarancją i ograniczeniem przebiegu do 80.000 km rocznie?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ tj. „Opis techniczno - eksploatacyjny
autobusu rok produkcji - nie wcześniej niż 2015” pkt 2 Gwarancja ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Gwarancja na autobus minimum 24 miesiące w postaci gwarancji na kompletny pojazd z limitem
kilometrów do 80 000 rocznie”.
Pytanie nr 10
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zaakceptuje autobusy o następujących parametrach:
 wysokość - 3.650 mm
 ogrzewanie wodne przedziału pasażerskiego wykorzystujące ciepło z układu silnika realizowane
za pomocą 4 sztuk nagrzewnic o mocy 8,6 kW każda (producent Webasto, model Phoenix)?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ tj. „Opis techniczno - eksploatacyjny
autobusu rok produkcji - nie wcześniej niż 2007” pkt 2 Wymiary autobusu ppkt 2.3. otrzymuje
brzmienie: „Wysokość całkowita: od 3 200 mm do 3 650 mm”.
Dodatkowo wyrażamy zgodę na proponowane ogrzewanie, jeśli spełnia założenia zamówienia.
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Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na dostawę 3 autobusów z rokiem produkcji nie
wcześniej niż 2015 z fotelem kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją, zagłówkiem
i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa bez podłokietnika oraz opcji podgrzewanego i obrotowego
fotela"?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty w powyższym zakresie.
Pytanie nr 12
Uprzejma prośba o doprecyzowanie kosztów finansowania.
Zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ:
1) Leasing operacyjny, oprocentowanie stałe
....
4) raty leasingu ustalone w oparciu o Wibor1M z 25.20.2017 plus stałą marżę.
Czy dobrze rozumiemy, że koszt leasingu jest zmienny w odniesieniu do stopy Wibor1M, stała jest
jedynie marża firmy leasingowej?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż leasing operacyjny - oprocentowanie stałe jak i stała marża.
Pytanie nr 13
Będziemy przystępowali do przetargu i potrzebuję przygotować ofertę leasingową tak, aby nie
okazało się, iż jeśli wybór padnie właśnie na nas nie będziemy mogli wyrobić się w terminie.
Do złożenia wniosku potrzebuję:
- kopia dowodu osobistego reprezentanta/reprezentantów firmy,
- dane beneficjentów (imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania),
- bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok rozrachunkowy oraz deklaracja CIT za ostatni rok
rozrachunkowy,
- bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za okres bieżący,
- wniosek leasingowy oraz załącznik do wniosku(w załączniku),
- wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (w załączniku),
Do uruchomienia kredytu niezbędne będą także:
- nie starsze niż 30 dni zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dane finansowe zostaną przesłane na e-maila Wykonawcy (Bilans,
Rachunek zysków i strat za rok 2015 i 2016, F01- III 2017, CIT za rok 2015 i 2016).
Pozostałe wnioskowe dokumenty jak i wypełnione wnioski mogą zostać dopiero przekazane po
ewentualnym wyborze oferty Wykonawcy.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 listopada 2017 roku do godziny 14:00

Kalisz, dnia 13.11.2017 r.
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