Pierwszy zestaw pytań i odpowiedź do przetargu na leasing operacyjny
używanych autobusów w ilości 6 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.
opublikowany 18-09-2020 r.
Pytanie 1: Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w
ramach umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez składania
dodatkowych oświadczeń i zmian umowy przy założeniu, że kwota netto nie ulega zmianie?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które
nie były znane w dniu podpisania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy
kalkulowaniu oferty?
Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowanie pytania

Pytanie 3: Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty mandatów oraz związane z udzieleniem odpowiedzi
przez Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego
itp.?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4: Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie wzoru umowy leasingowej i ogólnych warunków
leasingu stosowanej przez Leasingodawcę z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu w okresie trwania
umowy w zakresie AC OC NW – ubezpieczenie komunikacyjne, gdzie Ubezpieczonym będzie właściciel
autobusów tj. firma Leasingowa, a Ubezpieczającym Zamawiający?
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
Pytanie 6: Czy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu
Leasingu oraz nową polisę ubezpieczeniową, co najmniej na 1 dni przed wygaśnięciem poprzedniej?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 7: Proszę o wypełnienie załącznika dot. zobowiązań finansowych – formy finansowania majątku
jak w załączeniu.
Odpowiedź: Wykonawca otrzymał odpowiedź według załącznika.

Pytanie 8: Proszę o potwierdzenie że będziecie Państwo akceptować tzw. e-fakturę?
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy

Pytanie 9: Proszę o przesłanie pełnego sprawozdania finansowego za rok 2019.
Odpowiedź: Wykonawca otrzymał sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Pytanie 10: Proszę o przedstawienie prognozy wyniku finansowego na koniec 2020 roku – w przypadku
straty prośba o jej wyjaśnienie
Odpowiedź: Wykonawca otrzymał prognozę wyniku finansowego na koniec 2020 roku.

Pytanie 11: Proszę o informację czy planowane są nowe połączenia do których nn. tabor będzie
wykorzystywany?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza uruchomienia nowych połączeń.

Pytanie 12: skąd uzyskujecie Państwo dotacje na swoje przewozy?
Odpowiedź: Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Urząd Marszałkowski

Pytanie 13: Jak sytuacja związana z covid wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
Odpowiedź: Nie wypłynęła w sposób istotny na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Pytanie 14: Czy istnieje ryzyko zawieszenia /utrzymania ciągłości działalności z powodu koronawirusa?
Odpowiedź: Na chwilę obecną takie ryzyko nie istnieje.
Pytanie 15: Jakie działania zapobiegawcze planujecie na wypadek, gdyby sytuacja z koronawirusem się
przedłużała?
Odpowiedź: Stosowane do wprowadzanych wytycznych i obostrzeń.

Pytanie 16: W jakich obszarach działalności efekt koronawirus jest najbardziej odczuwalny: dostawcy,
odbiorcy, zatrudnienie?
Odpowiedź: Nie dotyczy, nie jest odczuwalny.
Pytanie 17: Czy są zakłócenia/opóźnienia w systemie współpracy pomiędzy klientem a jego
kontrahentami?
Odpowiedź: Nie

Pytanie 18: Czy są już widoczne lub przewidywalne problemy w zaopatrzeniu we wszelkie surowce,
materiały, usługi do produkcji/ świadczenia usług, i czy istnieją alternatywne źródła dostaw/sprzedaży w
stosunku do aktualnie posiadanych ?
Odpowiedź: Nie, istnieją alternatywne źródła dostaw.
Pytanie 19: Jak obecna sytuacja z koronawirusem może wpłynąć na przychody i zysk spółki w perspektywie
najbliższych kilku miesięcy, tzn. o ile (%) mogą spaść przychody i zyski o ile sytuacja się przedłuży ?
Odpowiedź: Możliwy spadek przychodów w przedziale od 30 do 50 %
Pytanie 20: Jaki jest % udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży, działalności narażonej na wpływ
koronawirusa, jaka jest rentowność na tej części działalności ?
Odpowiedź: Szacowany udział wynosi 50%
Pytanie 21: Czy realizowane/planowane inwestycje zostały zweryfikowane pod kątem koronawirusa ?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 22: Czy posiadacie Państwo środki zabezpieczające krótkotrwałą utratę płynności (opóźnienia/brak
spływu należności) ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 23: Czy występowaliście z wnioskiem odnośnie restrukturyzacji do innych instytucji (np. US, ZUS,
banki, firmy leasingowe itp.) – jeśli tak, do jakich i jaki jest efekt tych wniosków?
Odpowiedź: Nie

Pytanie 24: Z uwagi na konieczność weryfikacji zdolności leasingowej proszę o wydłużenie terminu
składania ofert do 27.09.2020.
Odpowiedź: Nie możemy wydłużyć czasu składania ofert do tego terminu

