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WYJAŚNIENIA NR 2
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 Ponownie prosimy o rozwaŜenie dopuszczenia, 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. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy nawet na
podstawie kodeksu cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek za
opóźnienie w płatności rat. Tabela opłat i prowizji zawiera w sposób wyraźny i przejrzysty opis
działań Zamawiającego jakie mogą stanowić podstawę do naliczania opłat wynikających z
tabeli opłat i prowizji, są to takie sytuacje jakie powodują wystąpienie kosztów po stronie
Wykonawcy w związku z nieprawidłową realizacja obowiązków po stronie Zamawiającego.
Wykonawca nie moŜe zgodzić się ryzyko ponoszenia kosztów związanych z działaniami
Zamawiającego np., nieterminową spłatą rat. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŜa zgody.
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Pytanie nr 2. Ponownie proszę 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 proszę 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
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. Zamawiający w
odpowiedziach napisał, Ŝe nie zgadza się na wykreślenie wskazanego zapisu, natomiast nie
doprecyzował jego treści w sposób nie budzący wątpliwości. Odpowiedź: zamawiający
wykreśla zapis z pkt. 18 lit. b.
Pytanie nr 3

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. Jeszcze raz prosimy o przemyślenie odpowiedzi na to pytanie. Jest to kwestia
zasadnicza jeśli chodzi o ideę umowy leasingowej, lub kredytowej. Leasingobiorca w tym
stosunku zobowiązaniowym po podpisaniu umowy wchodzi w rolę dłuŜnika, dlatego nie
moŜna w tej sytuacji mówić o wypowiedzeniu umowy. Przemawiają teŜ za tym względy
podatkowe. Zamawiający ma prawo wystąpić z wnioskiem o wcześniejsze zakończenie umowy
pod warunkiem spłaty całości wartości pozostałej do spłaty lub teŜ wykonania cesji umowy na
inny podmiot – innego leasingobiorcę. Ma to teŜ związek z tabelą opłat i prowizji, zwracam
uwagę Zamawiającego, Ŝe wcześniejsze zakończenie umowy generuje po stronie Wykonawcy
określoną ilość pracy za jaką Wykonawca musi zapłacić swoim pracownikom, urzędom
państwowym itd.– zatem konieczne jest, aby skoro to Zamawiający wnioskowałby o
wcześniejsze zakończenie umowy – to Zamawiający poniósł koszty wcześniejszego
zakończenia umowy co reguluje tabela opłat i prowizji. Odpowiedź: Zmienia się zapis. w pkt.
3 lit.a w załączniku nr 6 na następujący: Umowa moŜe być rozwiązana przez Wykonawcę za
trzymiesięcznym wypowiedzeniem . Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy od
jej zawarcia.
Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający oczekuje ubezpieczenia którego

koszty ponosił będzie na podstawie corocznie odnawianej polisy ubezpieczeniowej. Koszty
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ubezpieczenia przedmiotu leasingu spoczywają na korzystającym – czyli na Zamawiającym.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, iŜ co roku będzie odnawiał polisę ubezpieczeniową.
Pytanie nr 5

Jakiego rodzaju podgrzewania przedniej szyby wymaga zamawiający. Czy

ogrzewanie przedniej szyby intensywnym nadmuchem ciepłego powietrza osuszonego przez
parownik klimatyzacji, uruchamiane jedynym przyciskiem spełnia wymagania zamawiającego?
Odpowiedź: Wymagane jest zaoferowanie szyby przedniej z systemem podgrzewania.
Nadmuch ciepłego powietrza nie spełnia wymagania.
Pytanie nr 6 Czy w ofercie naleŜy podać cenę pakietu ubezpieczeniowego spełniającego
wymagania zamawiającego na pierwszy rok czy teŜ na cały 3-letni okres leasingu.
Jednorazowe zawarcie pakietu ubezpieczeniowego obejmującego w szczególności OC jest
moŜliwe na okres nie dłuŜszy niŜ 1 rok. Pakiet taki moŜe być zawierany na kolejny 2-gi i 3-ci
rok uŜytkowania na takich samych warunkach, kaŜdorazowo z określeniem aktualnej wartości
rynkowej samochodu. Odpowiedź: patrz podpowiedź na pytanie nr 4.
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