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Do wszystkich zainteresowanych

Dot.: Zapytanie ofertowe usługi leasingu operacyjnego sprzętu laboratoryjnego.
5/ZO/1262/17/2018

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy
stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli
Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też
jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do
zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na
wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo
realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy
w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek,
ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby tabela opłat i prowizji stanowiła integralną część umowy, zgodnie
z zapytaniem pod warunkiem, że tabela opłat i prowizji jest znana zamawiającemu najpóźniej w
momencie złożenia oferty, jak również tabela opłat nie będzie podlegała zmianie w trakcie trwania
umowy lub w przypadku zmiany tabeli opłat okres wypowiedzenia umowy leasingu będzie
przypadał na czas realizacji umowy leasingu. W zakresie stwierdzenia „Nie możemy się zgodzić na
brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta
lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie
miałyby pokrycia”, Zamawiający nie rozumie jakie sytuacje zadający pytanie ma na myśli. Należy
mieć na względzie, iż nabywana usługa ma być realizowana zgodnie z umową o dofinansowanie
z Instytucją Zarządzającą, która stanowi rękojmię należytego wykonania umów realizowanych w
związku z projektem. Ponadto Zamawiający realizuje zamówienie ofertowe zgodnie z zasadą
konkurencyjności.

Pytanie 2
Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę
oferty. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi
Odpowiedź:
Ubezpieczenie przedmiotu umowy nie jest przedmiotem zamówienia, natomiast Oferujący może
zawrzeć koszt ubezpieczenia w ofercie. Zamawiający dopuszcza wliczenie ceny ubezpieczenia w
cenę oferty pod warunkiem, że pozycja „ubezpieczenie” będzie wyodrębniona podobnie jak część
kapitałowa raty oraz część odsetkowa raty. Zamawiający zdecyduje na etapie podpisywania
umowy z wykonawcą czy sam zawrze umowę ubezpieczenia czy zdecyduje się opłacać
ubezpieczenie u Wykonawcy.

Pytanie 3
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający,
tj. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w
przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy
WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty
oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje rozwiązania najbardziej korzystnego dla Zamawiającego. Oferujący może
przedstawić ofertę według oprocentowania zmiennego jak również oprocentowania stałego.

Pytanie 4
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uiszczenie min. opłaty za
wykup, w przypadku Sprzętu będącego przedmiotem postępowania min. wykup
wynosi 19%.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na uiszczenie minimalnej Opłaty za wykup, jak w przypadku sprzętu będącego przedmiotem postępowania minimalny wykup wynosi 19%.

Pytanie 5
Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu,
któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy
o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich
czynności: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2016, 2017 oraz za II kwartały
roku 2018.
Odpowiedź:
Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa działa zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, podobnie jak Wykonawca. Pytający nie wskazał jakimi przepisami
prawa jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu
udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Pytający, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako Instytucja
Finansowa, a więc instytucja zaufania publicznego powinna wskazać według jakich
przepisów prawa wymaga udostępnienia dokumentów finansowych. Zamawiający
podkreśla, iż przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego urządzeń
laboratoryjnych.
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(Dz.U.2018.1025 t.j.z dnia 2018.05.29) w zakresie art. 709
Pytanie 6
Proszę o akceptację następującego sposobu kalkulacji oferty. W l. operacyjnym
występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej np. 24
miesięcy Zamawiający uiści zatem 23 raty. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową,
jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z
ostatnią ratą. Analogiczne dla wersji 26-cio miesięcznej.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje sposób kalkulacji oferty z tym, że pod pojęciem czynsz inicjacyjny rozumie
opłatę wstępną, natomiast opłata za wykup powinna być uiszczana w kolejnym miesiącu kiedy
została dokonana zapłata ostatniej raty. Analogicznie dla wersji 26-cio miesięcznej.

