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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. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy 
leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji 
w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla 
umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w 
PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności 
związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie 
ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia 
Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co 
gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na wnioskowane opłaty ryczałtowe. 

Pytanie 2 

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość 
podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy 
leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy 
Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. 
Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 
proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę 
o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na powyższe o ile zapisy na wzorach Finansującego nie są 
sprzeczne z zapisami Zapytania ofertowego z dnia 14.06.2019 r.. 

Pytanie 3 

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,5% na 0,05%.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wysokości kar umownych określone w treści Zapytania 
ofertowego z dnia 14.06.2019 r.. 



Pytanie 4 

Z uwagi na fakt iż, zapisy pkt. 16.13 ZO wykluczają zapisy pkt. 16.12 ZO – równe raty - 
zwracamy się prośbą 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 wyceny oferty dostawy przy zastosowaniu metody równych rat 
leasingowych. Zmiana stopy procentowej w trakcie trwania leasingu może następować 
tylko w następstwie zmiany stopy WIBOR 1M zgodnie z punktem 16.13 Zapytania 
ofertowego. 

Pytanie 5 

Zamawiający jako sposób finansowania wybrał leasing finansowy. Uprzejmie informuję, iż 
w takiej sytuacji wraz  z momentem zawarcia Umowy leasingowej generowana jest faktura 
VAT na całą wartość sprzętu, w tym należny podatek VAT. Podatek VAT powinien być 
uiszczony w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingowej. Proszę o stosowną 
modyfikację ZO. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest świadomy tego, że zgodnie z przepisami jest zobowiązany po 
uruchomieniu umowy do zapłaty całego podatku VAT.  

Pytanie 6 

Zamawiający wskazał w pkt. 12.2e) ZO, że opłata za wykup wyniesie nie więcej niż 1 zł 
netto. Informujemy, leasing finansowy traktowany jest przez przepisy prawa podatkowego 
jak dostawa. Zgodnie z regułami, jakimi kieruje się Leasingodawca opłata za przeniesienie 
własności wynosi 1% wartości ofertowej. Prosimy o modyfikację w tym zakresie ZO. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę ZO, polegającą na rezygnacji z limitu opłaty za wykup. 
W związku z tym:  

 pkt 12.2.e otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza opłatę administracyjną za 
przeniesienie prawa własności po zakończeniu Umowy leasingu.”  

 zapis w rubr. 0 wiersz 5 w Formularzu kalkulacji ceny otrzymuje brzmienie: „Opłata 
za przeniesienie prawa własności po zakończeniu Umowy.” 

Pytanie 7 

Zwracamy się uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu pkt. 16.13 ZO na następujący: „Raty 
leasingowe ustalane ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M. Wysokość rat 
leasingowych będzie ustalana za każdy okres rozliczeniowy na podstawie stawki WIBOR 1 
M średni z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury”.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisu pkt. 16.13  

  



 

Pytanie 8 

W pkt. 16.10 ZO Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 
14 dni od daty podpisania Umowy leasingu. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty 
wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być 
uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę 
zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego 
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. 

Pytanie 9 

W formularzu oferty wskazano pozycję wysokość raty w kwocie brutto i netto. Prosimy 
o usunięcie pozycji brutto, gdyż wartość podatku VAT zostanie opłacona przez 
Zamawiającego w momencie zawarcia Umowy leasingu.   
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę. Podatek VAT jest składnikiem 
całkowitej ceny brutto dostawy. 

Pytanie 10 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
03.07.2019 r. Złożenie oferty w terminie do 27.06.2019 r. nie jest możliwe przy 
pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.    
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do 03.07.2019 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) lase-
rowej sterowanej numerycznie”   NIE OTWIERAĆ przed: 03.07.2019 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 03.07.2019 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 03.07.2019 r. godz. 11.10. Bezpo-
średnio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przewidzianą na sfinanso-
wanie zamówienia.”. 

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


