
 

 

W dniu 23.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:  

 

 I zastaw pytań  

 

1.Czy Zamawiający akceptuje fakt, że nabycie przedmiotu w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu 

będzie miało miejsce po uregulowaniu wszystkich płatności z tytułu umowy leasingu i braku jakichkolwiek 

zaległości. Przeniesienie własności nastąpi po zapłacie kwoty wykupu przedmiotu leasingu? 

Odpowiedź. Tak, Zamawiający akceptuje powyższy fakt.  

2. Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe opłaty zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat jeżeli pojawią się 

zmiany w Umowie oraz wystąpią okoliczności zastosowania dodatkowych opłat z przesłanek po stronie 

Zamawiającego ? (opłaty za dodatkowe czynności związane z obsługą leasingu np. Aneksy do Umowy na 

wniosek Zamawiającego, opinie o współpracy, ewentualne opłaty za opóźnienie w spłacie płatności 

leasingowych)?  

Odpowiedź. Tak o ile zaistnieją takie okoliczności.  

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy Leasingu wraz załącznikami wg standardowego 

wzoru stosowanego u Wykonawcy? 

Odpowiedź. Tak. 

4. Czy zapłata czynszu inicjalnego może się odbywać na podstawie faktury pro-forma, a faktura VAT 

 będzie wystawiona w terminie 7 dnia od daty odbioru przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na fakturę pro – forma. 

5. Czy Zamawiający wyrażą zgodę aby w przypadku rozstrzygania sporów był Sąd właściwy dla siedziby 

Wykonawcy w Warszawie. 

Odpowiedź.  Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę siedziby Sądu. 

 

II zestaw pytań  

1. Prosimy o przekazanie pełnego sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz z raportem biegłego 

rewidenta. 

Odpowiedź. Wszystkie niezbędne do oceny zdolności finansowej Zamawiającego dokumenty są zawarte na 

stronie www.mpo.torun.pl w zakładce przetargi publiczne w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na publikacje kolejnych dokumentów. 

2. Prosimy o przekazanie F-01 za II kw. 2014r. 

Odpowiedź. Sprawozdanie na druku F- 01 została zamieszczone na stronie www.mpo.torun.pl jako 

uzupełnienia do niniejszego postępowania.  

3. Prosimy o  wyrażenie zgody na zmianę  zapisu par 8 – projekt umowy dla zadania nr 1 poprzez 

dopisanie na końcu zdania „ z wyłączeniem banków refinansujących  Wykonawcę”. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów zawartych o paragrafie 8 wzoru 

umowy. 

4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 05.08.2014 ze względu na bardzo krótki czas 

złożenia oferty, który trudno jest dotrzymać mając na uwadze czas potrzebny do uzyskania opinii 

wewnętrznych pod względem formalno-prawnym dot. SIWZ oraz uzyskania zgody kredytowej tym 

bardziej, że okres urlopowy nie ułatwia tego zadania w tak krótkim czasie. 

 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i przesuwa termin składania ofert na dzień 05.08.2014 r. 

do godz.10.00 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2014 r. o godz.10.15), pozostałe warunki opisane  siwz 

w tym termin realizacji zamówienia nie ulegają zmianie. 

http://www.mpo.torun.pl/
http://www.mpo.torun.pl/

