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AZ.2710.26.9.2019.MS                                                                                   Szczecin, dn. 27.02.2020r. 

              
  

                                                                 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa w ramach 
„Leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum Narodowego w 
Szczecinie”  

 

Odpowiedzi na pytania 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 639391-N-2019 w 
dniu 31.12.2019 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl; pn.: Dostawa w ramach „Leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) 
dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 

Pytanie 1:  

Czy przez zapis jn. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w 
wysokości 1% wartości netto przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego 
z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie dokumentów przenoszących własność 
leasingu. 

7)  Wykup przedmiotu leasingu uznaje się za opłatę końcową. 

Zamawiający rozumie, że po spłacie wszystkich zobowiązań w stosunku do Wykonawcy, Zamawiający 
wykupi przedmioty leasingu na podstawie faktury wykupowej? 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza ponoszenie kosztów nie wymienionych w SIWZ, a określonych w Tabeli 
Opłat i Prowizji Wykonawcy za dodatkowe czynności Wykonawcy na prośbę Zamawiającego lub z 
powodu nieprawidłowej obsługi Umowy przez Zamawiającego? Tabela Opłat i Prowizji zostanie 
dołączona do oferty przetargowej. 
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Odpowiedź 

Wykonawca powinien podać w ofercie koszty konieczne do zrealizowania całego przedmiotu umowy. 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów za czynności niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy.  

Wszelkie dodatkowe tabele opłat oraz prowizji zamieszczone w ofercie przez wykonawcę nie będą 
uznane za wiążące. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający pokryje koszty ewentualnych zapytań od osób trzecich dotyczące umowy, 
przedmiotu, korzystającego itp.? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 
powinien skalkulować w ofercie wszystkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji umowy. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach 
umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez składania 
dodatkowych oświadczeń i zmian umowy przy założeniu, że kwota netto nie ulega zmianie? 

Odpowiedź 

Tak.  

Zamawiający przewidział taką możliwość we wzorze umowy § 12 ust.3  

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający akceptuje zabezpieczenie umowy leasingu wekslem in blanco wraz z deklaracją 
wekslową? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym zamówieniu wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (Rozdz. XX SIWZ). Natomiast w zakresie zabezpieczenia transakcji odpowiedź na 
zadane pytanie znajduje się  we wzorze umowy § 15 ust.2 pkt c)   

 

Pytanie 6: 

Proszę o dopisanie w § 9 1 a, b, c:  Suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 5% wartości 
przedmiotu. Proszę również o obniżenie kar w pkt. d i e – uwaga błąd w numeracji (jest 2x c). 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do tak niskiego limitu.  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania numeracji w ten sposób , że § 9 otrzymuje 
brzmienie: 

„§9 

1) Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą 
odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu o przedmiotu umowy- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia 
brutto, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad wskazanych w protokole odbioru- w wysokości 0,02% wartości 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości brutto 
sprzętu, który podlega naprawie (zgodnie z wartością określoną na załączonym do oferty 
wykonawcy wypełnionym formularzu cenowo – przedmiotowym), za każdy dzień zwłoki, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części Umowy, od której 
wykonania odstąpiono. 

e) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2, należnego za realizację 
Przedmiotu Umowy, 

 

 

Pytanie 7: 

Proszę o wyjaśnienie co konkretnie Wykonawca ma dostarczyć zgodnie z punktem i na str. 15 

Odpowiedź 

Zgodnie z  punktem i na str. 15 Zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów a jedynie 
wykonawca oświadcza w formie odpowiedniego skreślenia słów „wybór oferty będzie/ nie będzie* 
prowadzić do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego. W związku z powyższym 
wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………”   

 

Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2 formularz ofertowy pkt.4 

 

Pytanie 8: 

Proszę o zmianę § 6 ust. 7 na następujący: dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy 
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Odpowiedź  

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ: 

SIWZ - Załącznik nr 9 – wzór umowy § 6 Wynagrodzenie ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy 

 

Pytanie 9: 

Jeśli Zamawiający nie dysponuje bilansem i rachunkiem zysków i strat za cały 2019, to proszę o 
udostępnienie wyników za 3 kwartały 2019 r. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia wstępy bilans i rachunek zysków i start za cały 2019 rok jako Załącznik nr 12 
oraz Załącznik nr 13 -  do Siwz na stronie www.bip.muzeum.szczecin.pl   

 

Pytanie 10: 

Proszę o wyjaśnienie straty w 2018, czy wynika ona ze specyfiki działalności i powtarza się cyklicznie? 

Odpowiedź  

Strata finansowa za 2018 rok wynika ze zbyt niskiej dotacji podmiotowej przekazanej w 2018 roku w 
stosunku do kosztów utrzymania instytucji. Dodatkowo wyłączenie części gmachu budynku 
reprezentacyjnego na Wałach Chrobrego z powodu remontu spowodowało spadek przychodów 
własnych z biletów o 50 % w stosunku do lat ubiegłych. Sytuacja ta nie jest cykliczną ani nie wynika ze 
specyfiki działalności. Wstępny rachunek zysków i strat za 2019 wykazuje zysk netto w wysokości 931 
910,66 zł. 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………………………………….. 


