
Kobyłka, dnia 18.06.2019 r.  
 
 
 

 
 
 

dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę w formie leasingu finansowego wycinarki 
(wypalarki) laserowej CNC” - Sprawa nr 3/2019    

 

       
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

z dnia 14.06.2019 r. 
Sprawa nr 3/2019 

 
Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w leasingu finansowym korzystający (zamawiający) 
jest zobowiązany po uruchomieniu umowy, do zapłaty z góry podatku VAT od sumy części 
kapitałowych i odsetkowych (w tym przypadku stawka vat 23%). W formularzu kalkulacji tej 
pozycji nie ma. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest świadomy tego, że zgodnie z przepisami jest zobowiązany po 
uruchomieniu umowy do zapłaty z góry podatku VAT od sumy części kapitałowych i 
odsetkowych. Podatek ten należy wykazać w Formularzu kalkulacji ceny w wierszu 3 rubr. 
5. 

Pytanie 2 

W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczanie z Finansującym kosztów ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu, w tym także za okres pomiędzy datą wymagalności ostatniej raty  a 
datą przeniesienia własności przedmiotu leasingu. Czy ubezpieczenie ma być fakturowane 
jednorazowe za cały okres ubezpieczenia, w odstępach rocznych czy miesięcznych? Czy 
Zamawiający zobowiązuje się wykupić ubezpieczenie za okres pomiędzy wymagalnością 
ostatniej raty a datą przeniesienia własności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby całkowity koszt ubezpieczenia w całkowitym okresie leasingu, 
w tym za ewentualny okres od dnia wymagalności ostatniej raty do daty przeniesienia 
własności, był ujęty w cenie dostawy i zawierał się w kwotach podanych w wierszu 4 
Formularza kalkulacji ceny. Rozliczanie (częstotliwość fakturowania) zostanie ustalona w 
Umowie. Zamawiający preferuje fakturowanie w odstępach rocznych. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że zgadza się, aby umowa leasingu była zawarta na 
standardowym wzorze jaki stosuje Wykonawca, natomiast zapisy punktu 16 (Zapytania 
ofertowego) były by  w formie załącznika  do takiej umowy, z zastrzeżeniem, że zapisy 
załącznika w przypadku rozbieżności w treści były by dla stron rozstrzygające. 

Odpowiedź: 



Zamawiający dopuszcza aby umowa leasingu była zawarta na standardowym wzorze jaki 
stosuje Wykonawca, natomiast zapisy punktu 16 (Zapytania ofertowego) byłyby  w formie 
załącznika  do takiej umowy, z zastrzeżeniem, że zapisy załącznika w przypadku 
rozbieżności w treści były by dla stron rozstrzygające. 

 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby integralną częścią umowy leasingowej były Ogólne 
Warunki Umowy Leasingu  oraz Tabela Opłat i Prowizji Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji Ogólnych Warunków Umowy Leasingu oraz 
Tabeli Opłat i Prowizji Wykonawcy, które stanowić będą integralną częścią umowy 
leasingowej w granicach obowiązującego prawa, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 
i po ich uprzedniej weryfikacji. 

 
Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o udostepnienie wyników finansowych Zamawiającego 
uwzględniających okres 2017, 2018 oraz 1Q 2019. Prosimy również o udostepnienie 
aktualnego wykazu zobowiązań.(leasing, kredyt, pożyczka, poręczenie, faktoring) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokumenty te są dostępne do wglądu (po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu) celem zapoznania się z ich treścią w siedzibie Zamawiającego w Kobyłce, przy 
ul. Napoleona 2 (sekretariat Spółki).  

Pytanie 6 

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 28.06.2019 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do 28.06.2019 r. 
i jednocześnie zmienia treść nastepujących zapisów Zapytania ofertowego z dnia 
14.06.2019 r.: 

 pkt 10.10. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie 
oznaczonej w następujący sposób „Oferta na: Dostawę wycinarki (wypalarki) laserowej 
sterowanej numerycznie”   NIE OTWIERAĆ przed: 28.06.2019 r. godz. 11.10.” Na 
wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie”. 

 pkt 11.1 otrzymuje brzmienie „Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2019 r. do 
godz. 11.00, na adres 
         Zamawiającego:  
         Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.  
          ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka 
          sekretariat DN.” 

 pkt 11.2 otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 28.06.2019 r. godz. 11.10. Bezpośrednio 
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przewidzianą na sfinansowanie 
zamówienia.” 



 
Pytanie 7 

Czy zamawiający oczekuje harmonogramu opartego na stałej, czy zmiennej stopie 
procentowej? 

Odpowiedź: 

Zmiana stopy procentowej może następować tylko w następstwie zmiany stopy WIBOR 1M 
zgodnie z punktem 16.13 Zapytania ofertowego. Zamawiający oczekuje harmonogramu 
opartego na stałej stopie procentowej. 

 
Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany Zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców i należy je uwzględniać przy sporządzaniu oferty. 


