
         PYTANIA ZADANE PRZEZ OFERENTÓW I ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ
LESINGU FINANSOWEGO PRZY DOSTAWIE KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO DO 
MYŚLENISKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MYŚLENICACH (specyfikacja nr
ZRP-2/2011)

Zadano pytanie: czy wykonawcy składając ofertę powinni przyjąć jedną kwotę w wysokości
600 000 zł brutto  jako wartość przedmiotu leasingu, tak, aby oferty były możliwe do porównania ?
Odpowiedź: tak, wykonawcy powinni przyjąć jedną kwotę w wysokości 600 000 zł brutto jako 
wartość przedmiotu leasingu.
Pytanie: czy Zamawiający potwierdza, że czynsze leasingowe  mają być wyliczane w oparciu o
stałą stopę procentową ?
Odpowiedź: tak, czynsze leasingowe  mają być wyliczane w oparciu o stałą stopę procentową.
Pytanie: czy oprócz poręczenia wekslowego  (część III SIWZ,pkt 2, podpunkt k) Zamawiający
dopuszcza :
– indos weksla na bank  refinansujący umowę,
– cesję z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu na Bank Refinansujący,
– zastaw lub przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
– przelanie wierzytelności z zawartej umowy na rzecz banku refinansującego zakup  
Odpowiedź: dopuszczamy wszystkie inne (poza poręczeniem wekslowym) wymienione w pytaniu
formy poręczenia.
Pytanie: w związku z cz. III, pkt 2, podpunkt i – czy Zamawiający akceptuje standardowe dla 
umów leasingu finansowego nieodpłatne przeniesienie własności (wykup 0%) i opłatę za 
przeniesienie własności w wysokości 1% ?
Odpowiedź: akceptujemy nieodpłatne przeniesienie własności (wykup 0%), jak również opłatę
za przeniesienie własności  w wysokości 1%.
Pytanie: w związku z cz. V, pkt 1 – czy Wykonawca musi dostarczyć oryginały dokumentów, czy
mogą to być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem ?
Odpowiedź: dokumenty, które należy dostarczyć , mogą być kopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem.
Pytanie: czy wartość 600 000 zł, podana w części III, w punkcie 1, jest wartością netto , czy brutto,
i czy jest to wartość przedmiotu leasingu , na którą ma opiewać przygotowana propozycja
finansowania ?
Odpowiedź: chodzi o wartość brutto – wartość przedmiotu leasingu, na którą ma opiewać
propozycja finansowania.


