Katowice, dn. 24 listopada 2011 r.
KS/ZP/29-2/2011

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ:

Zamawiający Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-040) przy ul. Wita Stwosza 7 na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr
113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa) dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ na DOSTAWĘ W
FORMIE NAJMU 2 (DWÓCH) LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH DLA KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie PLN, waloryzowanego jednakże względem
kursu EUR (ogłaszanego przez Prezesa NBP). Wskutek powyższego czynsz płacony byłby w PLN, a
wysokośd należnego czynszu ustalana byłaby w oparciu o kurs EUR z dnia wystawienia faktury?
Wykonawca dysponuje lokomotywami spełniającymi warunki określone w SIWZ. Lokomotywy te
pozyskane są z rynku niemieckiego, co za tym idzie – koszt ich pozyskania przez Wykonawcę
ustalany jest w oparciu o walutę EUR. Wymaganie przez Zamawiającego, by oferta cenowa w
zakresie czynszu opiewała na wartośd stałą w PLN powoduje, iż Wykonawca będzie musiał założyd
rezerwę na ryzyko kursowe. Może to podrożyd wysokośd oferty. Ponadto Zamawiający nie będzie
mógł byd beneficjentem spadku kursu EUR/PLN w trakcie trwania umowy.
Ad.1. Zamawiający dopuszcza możliwośd ustalenia wysokości wynagrodzenia według kursu EUR w
przypadku, gdy nastąpi zmiana kursu w odniesieniu do kursu EUR z dnia otwarcia ofert przekraczająca
5%.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
Zmienia się treśd punktu XV SIWZ w ten sposób, ze po treści punktu b) dodaje się punkt c) o treści:
c) w przypadku zmiany średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu danego miesiąca w
stosunku do kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu otwarcia ofert przekraczającej 5%, Strony
dopuszczają możliwośd zmiany wynagrodzenia poprzez ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia
jako wyrażonej w PLN równowartości wartości zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia
przeliczonego na EUR według kursu EUR ogłaszanego przez NBP w dniu otwarcia ofert.
Zmienia się treśd załącznika nr 1 do SIWZ – istotne postanowienia umowne w ten sposób, że:
- § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wysokośd wynagrodzenia za najem Pojazdów oraz usługi dodatkowe, objęte niniejszą umową wynosi
…………………………. zł brutto (słownie: ………………………………….) miesięcznie w tym:
- netto: ……………. zł (słownie: ………………………………… złotych), co stanowi równowartośd …… EUR według
kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu otwarcia ofert.
- podatek VAT .. ……………. zł (słownie:……………………… złotych)
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z zastrzeżeniem ust. 5.
- w § 5 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
7. W przypadku zmiany średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu danego miesiąca
w stosunku do kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu otwarcia ofert tj. 1EUR = ……. PLN,
przekraczającej 5%, na żądanie każdej ze Stron umowy zgłoszone drugiej stronie przed terminem
wystawienia faktury, wysokośd wynagrodzenia określonego w ust. 1 ustalona zostanie jako
równowartośd w PLN kwoty EUR określonej w ust. 1 według kursu EUR ogłaszanego przez NBP w
ostatnim dniu miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
2. Czy prawidłowym jest rozumienie, iż Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie
innej niż PLN?
Zgodnie z Art. 36.2.6) ustawy Prawo zamówieo publicznych, Zamawiający uprawniony jest do
wprowadzenia zasad rozliczeo w walutach obcych, co jednak nie nastąpiło w przedmiotowym
postępowaniu. Skłania nas to do wniosku, iż Zamawiający nie dopuszcza rozliczeo w walutach obcych
(EUR).
Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawca w walucie innej niż PLN.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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