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AZ.2710.26.6.2019.MS                                                                                   Szczecin, dn. 13.02.2020r. 

         

                                                                 

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:  

W związku z ogłoszonym przez Państwa postepowaniem pt.  Dostawa w ramach „Leasingu 
operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” 
(znak sprawy: AZ.2710.26.2019.MS, proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie 
umowy leasingu oraz Ogólnych Warunków Leasingu stosowanych przez Wykonawcę. Wzór umowy 
przedstawiony przez Zamawiającego nie reguluje wielu istotnych kwestii które zawarte są w 
dokumentach Wykonawcy.  

Wykonawca w swojej umowie deklaruje dodanie zapisu, że w przypadku niezgodności treści umowy 
leasingu z zapisami zawartymi w Siwz, pierwszeństwo będą miały zapisy z SIWZ. 

 

Odpowiedź 

Odpowiedz na zadane pytanie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w Zmianie Siwz nr 
5 (pkt.4) oraz w Siwz i wzór umowy – tekst jednolity 2  (Załącznik nr 9 – wzór umowy § 15). 

Zamawiający  dopuścił stosowanie wzorów umów na warunkach określonych w § 15 wzoru umowy. 
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Pytanie 2: 

Proszę o przedstawienie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2018 i 2019. 

Odpowiedź 

Zamawiający przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok  jako Załącznik nr 11 -  do Siwz na 
stronie www.bip.muzeum.szczecin.pl      

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok będzie sporządzone w terminie ustawowym do dnia 
31.03.2020. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o przedstawienie źródeł finansowania, zgodnie z przesłanym przez nas załącznikiem. 

Odpowiedź 

Zamawiający przedstawił źródła finansowania  ( załącznik nr 2  - do pytania 3). Załącznik znajduje się 
na stronie www.bip.muzeum.szczecin.pl    

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający oczekuje, że finansowanie w formie leasingu będzie oparte o koszt stały, czy może 
być w oparciu o koszt zmienny ( na podstawie WIBOR 1M)?  

Odpowiedź 

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w Siwz załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 
ppkt.4) - oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający chciałby wpłacić udział własny, czy oferta ma zakładać 0 % udziału własnego? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany Siwz: 

SIWZ - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt.3. Warunki Leasingu dodaje się pkt.10) 

Opłata wstępna 0% 

 

Pytanie 6: 

Czy oferta powinna zawierać ubezpieczenie majątkowe na sprzęt, na cały okres trwania umowy 
leasingu? Standardowo w tego typu sprzęcie ubezpieczenie wliczone jest w raty, na cały okres 
trwania umowy. 

Odpowiedź 

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w Siwz – załącznik nr 9 wzór umowy § 6 ust.1 
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Oznacza to, iż ubezpieczenie majątkowe na sprzęt jest po stronie Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia 
winien być uwzględniony w cenie oferty Wykonawcy.  

Na fakturze należy wyszczególnić następująco: 

1. Rata leasingowa  
2. Kwota odsetek  
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