
SPZOZ.271.1.2019                                                                                                     Liszki 06.11.2019 r. 

 

 

Wykonawcy 

Wszyscy 

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ust.1  

i 2 oraz innymi, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 221 000,00 EUR, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, 

kurs euro 4,3117 pn: Dostawa w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  

cyfrowego ultrasonografu nr ref:  SPZOZ.271.1.2019  

 

Odpowiedz na zapytania do treści SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 

Liszki 427 w terminie określonym przepisami ustawy udziela odpowiedzi na zapytania do treści 

SIWZ 

 

W dniu 04.11.2019 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu Dostawa 

w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  cyfrowego ultrasonografu nr ref:  

SPZOZ.271.1.2019. Poniżej zamieszczam zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 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: 

Zgodnie z pkt 15 SIWZ  

1) Oferta musi zawierać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją oraz z uwzględnieniem wymaganych prawem opłat w tym podatków, wyrażoną 

w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Cena kalkulacji musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją oraz  

z uwzględnieniem wymaganych prawem opłat w tym podatków, wyrażoną w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3) Ponadto, w cenie oferty Wykonawca winien również uwzględnić wszelkie koszty związane  

z realizacją zamówienia, a w szczególności: koszt dostarczenia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 Liszki 427). 

 



Zatem po stronie wykonawcy leży skalkulowanie kosztów realizacji zamówienia. Cena całego 

zamówienia została określona jako jedno z kryteriów wyboru oferty.  

 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok 

rocznie. 

 

Odpowiedź: 

W części 3 SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż „koszt  

ubezpieczenia  przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy będzie ponosił Zamawiający. 

Zamawiający będzie ubezpieczać corocznie przedmiot leasingu w zakładzie ubezpieczeń, w którym 

będzie miał zawartą umowę, na warunkach określonych w tej umowie. W polisie ubezpieczeniowej 

jako właściciel i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako 

użytkownik i ubezpieczający)”. Zatem w  przypadku ubezpieczenia zewnętrznego koszt 

administrowania polisami ubezpieczeniowymi winien być traktowany jako koszt ubezpieczenia 

przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 3: 

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. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo 

stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 

sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 2 do SIWZ został zawarty w treści SIWZ w części 19 i określa istotne postanowienia 

umowy. Złożenie oferty będzie oznaczało akceptację jego treści i oświadczenie woli podpisania 

umowy zawierającej treść załącznika nr. 2. Zasady wprowadzania zmian do treści umowy w formie 

aneksów zostało przewidziane w § 8 załącznika nr 2 do SIWZ i są zgodne z art. 144 ustawy Pzp.  

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści zapisu §2 ust. 4 IPU 

przez Dostawcę. 

 

Odpowiedź: 

§ 2 ust 4 Istotnych Postanowień Umowy brzmi: „Wykonawca gwarantuje brak wad ukrytych 

klinicznego, cyfrowego ultrasonografu.” Zatem zgodnie z przedmiotowym zapisem brak wad ukrytych 

klinicznego, cyfrowego ultrasonografu gwarantuje wykonawca. Stornami umowy jest Wykonawca 

oraz Zamawiający.  

 

Pytanie nr 5: 

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o ich zmniejszenie z 0,1 % na 0,01%, z 0,05% na 0,02%. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 



Pytanie nr 6: 

W §7 ust. 1 tiret 2 IPU zakłada, że Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 

w przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę istotnych postanowień umowy. Uprzejmie 

informuję, że zapis taki jest nie do zaakceptowania przez wykonawcę zamówienia. Jest on zbyt 

ogólny. Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, art.  7098 § 4 i 5, korzystający 

(zamawiający) może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad 

rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze 

zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze 

zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z 

powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego 

natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, 

pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym 

terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Jedynie więc taki wariant 

przewidziany w kodeksie pozwala na wypowiedzenie umowy dostawcy sprzętu, a tym samym na 

rozwiązanie umowy leasingowej. Prosimy zatem o stosowną modyfikację w tym zakresie SIWZ i 

konkretne 

 

Odpowiedź: 

Zapis § 7 ust 1 IPU nie narusza  art. 709 (8) § 4 i 5 ustawy Kodeks Cywilny. Wymienione przepisy 

dotyczą odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wad rzeczy. Kodeks cywilny 

nie wprowadza żadnych ograniczeń, co do typu umowy, w której wolno zastrzegać prawo odstąpienia. 

Wspomniane przepisy również nie powodują ograniczeń, co zastosowanych zastrzeżeń unieważnienia 

umowy. Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie treści §7 ust. 1 tiret 2 IPU. 

 

Pytanie nr 7: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu §7 ust. 1 tiret 32 IPU. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie ww. zapisów.  

 

Pytanie nr 8: 

Proszę 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 w części 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zawarł informację cyt.: „raty 

leasingowe: 36 równych miesięcznych rat leasingowych płatnych w odstępach miesięcznych, od dnia 

zawarcia Umowy, w terminie określonym w harmonogramie, który będzie załącznikiem do Umowy 

leasingu.”   

 

 


