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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje ,
iŜ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na leasing operacyjny oraz ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego z
opcją wykupu. PoniŜej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający zgadza się, aby integralną część
umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeŜeli
Zamawiający złoŜy wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub teŜ jeŜeli
Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych
w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy
Zamawiającego i nie powstaną jeŜeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 2 Zgodnie z zasadami leasingu opłata wstępna płatna jest w dniu podpisania
umowy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej. W związku z czym
proszę potwierdzenie Zamawiającego, Ŝe opłata wstępna płatna będzie najpóźniej w ciągu 7
dni od daty podpisania umowy leasingowej. W innym wypadku Wykonawca nie będzie mógł
złoŜyć oferty. Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 3 Prosimy o wskazanie konkretnych sytuacji w jakich Zamawiający będzie miał
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia
oraz będzie mógł odstąpić od umowy lub prosimy o wykreślenie zapisów ust. 18 lit. b
załącznika nr 6 do SIWZ. Zapis ust. 18 lit. b załącznika nr 6 do SIWZ nie reguluje w sposób
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dostateczny tego jakie przyczyny leŜące po stronie Wykonawcy mogą powodować nałoŜenie
kary i odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe podpisać umowy w
takim brzmieniu gdyŜ kaŜda ze stron umowy inaczej moŜe rozumieć przyczyny leŜące po
stronie Wykonawcy, aby uniknąć nieporozumień proszę jak na wstępie. Odpowiedź:
zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie tychŜe zapisów.

Pytanie nr 4

Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą leasingu korzystający nie ma moŜliwości

wypowiedzenia umowy za okresem wypowiedzenia. Jest to sprzeczne z intencją zawarcia
umowy leasingu, gdzie Finansującym całość zamówienia jest Wykonawca, a Zamawiający
spłaca mu w ratach koszty jakie Wykonawca poniósł przy zawarciu umowy. Proszę zatem o
wykreślenie zapisu ust. 3 lit. a, jako nie odpowiadającego rodzajowi Zamówienia i
niemoŜliwego do zaakceptowania przez kaŜdego z Wykonawców działających na rynku
polskim. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza prawo cesji z umowy leasingowej na rzecz
instytucji zajmującej się egzekucją wierzytelności dla Wykonawcy. Wykonawca nie prowadzi
w ramach swoich czynności takich działań i zleca je innej firmie, taki teŜ zapis przewidziany
jest w umowie leasingowej i na innych warunkach Wykonawca nie moŜe złoŜyć oferty.
Odpowiedź: zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający oczekuje ubezpieczenia za cały okres

trwania umowy leasingowej wliczonego w raty leasingowe. Odpowiedź: Zamawiający nie
wymaga, aby ubezpieczenie było wliczone w raty leasingowe za cały okres trwania umowy
leasingowe. Raty leasingowe będą uiszczane przez Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie
trwania umowy. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem finansowym
stanowiącym integralną część umowy. W związku z czym – w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia wykreśla się następujący zapis: Zamawiający Ŝąda aby
Leasingodawca samodzielnie

ubezpieczał samochód na rzecz Zamawiającego , a

wysokość ubezpieczenia została doliczona do rat leasingowych.
Pytanie nr 7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, Ŝe dniem zapłaty rat leasingowych
będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Odpowiedź: zamawiający
potwierdza. w związku z czym, w istotnych postanowieniach umowy- w załączniku nr 6,
wykreśla się w pkt. 15: Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień obciąŜenia rachunku
bankowego Wykonawcy, a wprowadza się: Jako dzień zapłaty Strony uznają wpływ środków
na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Pytanie nr 8 Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie i o odesłanie uzupełnionego wniosku
jaki przesyłam w załączniku. Prosimy najpierw przesłać do mnie skan wniosku po wypełnieniu
i podpisaniu na adres mailowy, natomiast oryginał dokumentu proszę przesłać na podany adres
Odpowiedź : Przesłany wniosek o finansowanie leasingiem moŜe zostać przesłany dopiero po
dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego.
Pytanie nr 9 Czy ogrzewana przednia szyba jest warunkiem koniecznym? Odpowiedź
:Wymagane jest, aby samochód był wyposaŜony w ogrzewaną przednia szybę.
Pytanie nr 10 Prosimy o informację , ile samochodów jest uŜytkowanych w PIWet-PIB?
Odpowiedź: W Instytucie uŜytkowanych jest 9 samochodów.
Pytanie nr 11 dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt. 20- emisja
dwutlenku węgla zamierzona zgodnie z regulaminem 101 EKG ONZ (g/km) nie więcej niŜ
170: W jaki sposób mierzona jest powyŜsza wartość w ruchu miejskim, w ruchu poza
miejskim, w cyklu łączonym? Odpowiedź: niniejsza wartość była mierzona dla cyklu
łączonego.
Pytanie nr 12 Czy zamawiający ma w poniŜszym punkcie nawigację fabryczną wbudowaną w
deskę, czy urządzenie przyczepne montowane przez uŜytkownika, lub poza fabryką.
44. Nawigacja satelitarna z obsługą w języku polskim, z kolorowym wyświetlaczem z mapą
Europy (w tym Polska) Wymagane Odpowiedź: chodzi o nawigację fabrycznie montowaną w
desce.
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