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 Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na 
podstawie zapisów zapytania ofertowego dot. „Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu w formie 
leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 9-osobowego  samochodu  na potrzeby SP ZOZ w 
Łapach”, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 

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. 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ 

  
2. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do ob-

owiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie ta-
kiego scenariusza działania. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 
 

3. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 36, w tym samym czasie 
zamierza on uiścić 36 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę 
mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 
35 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (de-
pozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu 
kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 
35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 
 

4. W warunkach i wymaganiach ekonomicznych dot. leasingu, pkt. a, tiret 3 ZO Zamawiający 
wskazał proces nabycie Sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uisz-
czona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zama-
wiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na 
kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności lea-
singowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 



 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu pkt. c (warunki i wymagania eko-
nomiczne dot. leasingu) ZO o następujący zapis: „oraz spłacenia wszelkich należności wyni-
kających z umowy leasingu”. 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ 
  

6. Zwracam się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od warunku złożenia harmonogramu spłat rat 
leasingowych, z wyszczególnieniem części kapitałowej i odsetkowej oraz kwoty ubezpiecze-
nia. Wykonawca nie jest w stanie przygotować wymaganego przez Zamawiającego harmono-
gramu. Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia harmonogramu, w którym rata lea-
singowa zawiera koszt ubezpieczenia. 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
  

7. Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego. 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
  

8.     W pkt. 5 Formularza oferty Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat bę-
dzie następowała w terminie 25 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od 
miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmo-
nogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane 
są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowa-
ne są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpie-
nie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca na-
stępującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingo-
wych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasin-
gowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingo-
dawcy. 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ 
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