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Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice
Pawłowice, 17.04.2019r.

W dniu 16.04.2019r. zostały złożone przez jednego Wykonawcę następujące pytania:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, składam zapytanie dotyczące SIWZ.
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, 75 zł
za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł. 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.
Kilka opłat pozostaje dalej poza opłatą ryczałtową – związane z ubezpieczeniami
(indywidualna polisa) i niewywiązywaniem się Klienta z Umowy leasingu (płatności).
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,
ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. Tabela
opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały
okres trwania Umowy.
Ad.1 Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie leasingu zapisu o jednej rocznej
ryczałtowej opłaty wynikającej z tabeli opłat i prowizji.

2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten
może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie
zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie
trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne
z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne
ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi
korzystający.
Ad.2 Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie re faktury za opłatę rejestracyjną.
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3. 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 wg stanu na koniec roku 2018 oraz II pierwsze
miesiące roku 2019.
Ad.3 Odpowiedź
Zamawiający udostępni wyżej wymienione dokumenty finansowe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Kozyra Roman
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