Warszawa, dnia 10.06.2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego numer 6/2016 na dostawę sprzętu
komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy
leasingu operacyjnego z opcją wykupu, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 70233 – 2016 w dniu 06.06.2016 r.
Informuję, że otrzymałem zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE 1:
Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty.

Zamawiający może jednak sam ubezpieczyć przedmiot umowy w rekomendowanych
przez Wykonawcę towarzystwach ubezpieczeniowych. Wówczas oferta nie będzie
zawierała kwoty ubezpieczenia. Który z wariantów przewiduje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania
i licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
Przedmiotem zamówienia nie jest ubezpieczenie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.

PYTANIE 2:
Proszę

Zamawiającego

o

rozpatrzenie

prośby

o

skorygowania

warunków

scenariusza zakończenia umowy określonych w SIWZ Rozdział I. 9.3 oraz wzorze
umowy §1 ust.7c. Tym samym scenariusz przedstawiony przez Wykonawcę byłby
zgodny z zapisami wzoru umowy §2 ust.1d.
Schemat przedstawiony przez Zamawiającego (§1 ust.7c. ) wskazuje, iż otrzymają
Państwo dowód własności przedmiotu leasingu przed zapłatą.
Tym samym staną się Państwo Właścicielem przedmiotu leasingu przed opłaceniem
fv. końcowej.
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Proszę Zamawiającego o zaakceptowanie następującego scenariusza zakończenia
umowy leasingu:
W przypadku wyboru umowy leasingu operacyjnego Zamawiający opłaca depozyt
gwarancyjny. Zamawiający opłaca depozyt gwarancyjny netto w terminie płatności
ostatniej raty. Kwota depozytu netto wyszczególniona jest na fv. ostatniej raty.
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy co najmniej 30 dni przed zakończeniem
umowy pismo informacyjne wraz z deklaracja wykupu oraz próbna fv. gdzie
Wykonawca poda wartość VAT depozytu do opłacenia.
ODPOWIEDŹ:
Z treści § 2 ust. 1 lit. d) wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) jednoznacznie
wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia własności przedmiotu
umowy w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego opcji wykupu z chwilą
zapłaty faktury - cyt.
§ 2 ust. 1 lit. d): „przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego z
dniem zapłacenia opłaty za wykup (opcja) po sporządzeniu stosownej umowy”.

PYTANIE 3:
Zamawiający przewidział zamówienie na kilkanaście środków trwałych. Proszę o
potwierdzenie, że w razie konieczności sprzęty będą mogły być objęty odrębną
Umową leasingową. Rozwiązanie to jest korzystne ze względu na fakt, że każdy
sprzęt stanowi odrębny rejestrowany środek trwały. W przypadku wystąpienia
chociażby częściowej szkody w którymkolwiek sprzęcie, pojawia się konieczność
przeliczania całej umowy, generowania nowego harmonogramu dla całej umowy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 4:
Zamawiający przewidział wzór umowy. Czy umowa ta może przybrać charakter
umowy w sprawie Zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed
umowami

leasingowymi

stosowanym

przez

Leasingodawcę/
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Wykonawcę

w

przypadku ewentualnej sprzeczności?? Umowa leasingowa standardowo stosowana
przez Leasingodawcę zawiera wszystkie zapisy umożliwiające prawidłową obsługę
umowy w trakcie jej trwania. Umowa stworzona przez Zamawiającego takich zapisów
w swojej treści nie posiada. Stąd jawi się konieczność zawarcia umowy leasingowej.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Rozdziałem I pkt 8 ppkt 10, pozostałe warunki leasingu regulowane są
zawartą umową leasingu oraz postanowieniami kodeksu cywilnego. Pozostałe, tj. nie
opisane w SIWZ warunki leasingu, uregulowane powinny zostać umową leasingu.

PYTANIE 5:
Zamawiający wskazuje, iż przewiduje opłatę wstępną, lecz nigdzie nie określa jej
wartości. Nie jest ona określona we wzorze umowy czy też w samej ofercie.
Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje 0% opłaty wstępnej?
ODPOWIEDŹ:
W Rozdziale I pkt 8 ppkt. 8.3 Zamawiający jasno określił, iż zamówienie obejmuje 48
równych rat leasingowych, w tym pierwsza rata leasingowa jako opłata wstępna.

PYTANIE 6:
Jeśli Zamawiający jednak dookreśli opłatę wstępna na więcej niż 0%, proszę o
zaakceptowanie scenariusza gdzie opłata wstępna zostanie opłacona w terminie do
7 dni od daty zawarcia umowy. Pragnę wyjaśnić, iż opłata wstępna pomniejsza
wartość kredytu przyznanego stąd powinna być uiszczona przy zawarciu umowy.
W związku z powyższym proszę o korektę wzoru umowy § 4 ust. 5
ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak wyżej.
PYTANIE 7:
Proszę o zmianę wzoru umowy § 4 ust 7.
Pragnę wyjaśnić, iż jako moment zapłaty uważa się uznanie rachunku Wykonawcy.
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Nie jesteśmy w stanie przewidzieć nieprzewidzianych sytuacji gdzie środki zostaną
przelane przez Zamawiającego a nie dotrą do Wykonawcy na przykład w związku z
awarią systemu bankowego. Stąd prosimy o zmianę i stosowną korektę.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian.

PYTANIE 8:
Proszę o skorygowanie zapisu wzoru umowy § 5 ust 1.
Pragnę wyjaśnić, iż Wykonawca jako Forma Leasingowa nie jest producentem
sprzętu i nie może we własnym imieniu udzielić gwarancji na Sprzęt.
Możemy jednak zagwarantować udzielenie gwarancji przez Producenta. Proszę
zatem o stosowna korektę w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca umowy w sprawie zamówienia publicznego jako podmiot będący stroną
stosunku zobowiązaniowego obejmującego dostawę rzeczy tą umową objętych
nawet bez zapisów SIWZ z mocy przepisów kodeksu cywilnego odpowiada przed
zamawiającym za wady przedmiotu umowy na zasadach opisanych w kodeksie
cywilnym. Oczywistym jest, że wobec wykonawcy odpowiedzialność w tym samym
zakresie

ponosi

dostawca

sprzętu.

Zamawiający

żąda

dostarczenia

kart

gwarancyjnych wystawionych przed dostawcę sprzętu.
Ogólna uwaga do pytań Wykonawcy:
Zamawiający zaleca dokładne zapoznanie się z treścią dokumentacji przed
złożeniem oferty.

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO
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