
W odpowiedzi na pytania, skierowane do Zamawiającego w dniu 12 września 2011 r.  
odpowiadamy, co następuje: 
 
 
 

Zestaw 1  
 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie wersji ksiąŜkowej katalogu części zamiennych, 
danych eksploatacyjnych i regulacyjnych, kodów usterek poprzez dostęp do katalogu w sieci Internet? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie wersji książkowej katalogu części zamiennych, danych 

eksploatacyjnych i regulacyjnych, kodów usterek poprzez dostęp do katalogu w sieci Internet. 

 

Zestaw 2 
 

Pytanie 1:  Załącznikiem jest umowa, która w § 4.4 mówi o zawarciu umowy leasingu – czy w związku  

z tym dopuszczacie Państwo zawarcie umowy leasingu na wzorcu wykonawcy. 

Odpowiedź:   Tak.  

Pytanie 2: W SIWZ pkt. 12.3.6 mówi się o ogólnych warunkach leasingu, czy chodzi o OWUL  Wykonawcy? 

Odpowiedź:   Tak, chodzi o ogólne warunki leasingu. 

Pytanie 3:   W SIWZ pkt. 12.3.5 jest mowa o umowie leasingu, czyli o wzorcu z SIWZ, czy o umowie  

leasingu Wykonawcy? 

Odpowiedź:  Chodzi o wzorzec zawarty w siwz – projekt umowy Rozdział IV siwz. 
Pytanie 4: W SIWZ pkt. 19 mówi o kodeksie postępowania cywilnego o postępowaniu polubownym, czy 

zamawiającemu chodzi o dział kcp Postępowanie polubowne, jeżeli tak, to występuje sprzeczność z § 10.2 

umowy, w której przewidziano sądownictwo powszechne. 

Odpowiedź: Punkt 19 siwz dotyczy środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień 
publicznych związany jest z procedurą postępowania o zamówienie publiczne. Przepisy dotyczące sądu 
polubownego dotyczą postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą . Wykonywanie postanowień umowy nie 
jest juŜ postępowaniem o zamówienie publiczne i na tym etapie znajdują zastosowanie przepisy KC i wszystkie 
kwestie sporne w kwestii umowy rozstrzyga Sąd powszechny. 
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie pojazdów przez Wykonawcę i poniesienie kosztów 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza moŜliwość ubezpieczenia pojazdów przez Wykonawcę w zakresie  
OC, AC, NNW. Koszt ubezpieczenia, rejestracji i opłaty związanej z podatkiem drogowym nie stanowi kosztu w 
niniejszym postępowaniu i nie naleŜy go uwzględniać przy obliczeniu ceny oferty. 
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza ponoszenie dodatkowych opłat wynikających z tabeli prowizji i opłat 

Wykonawcy oraz opłaty od środków transportowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych dodatkowych opłat wynikających z tabeli prowizji i opłat 
Wykonawcy. Zamawiający przewiduje poniesienie jedynie  kosztów wyszczególnionych w pkt.5. 
Pytanie 7: Czy jest możliwe przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu na osoby trzecie? 

Odpowiedź: Nie. W paragrafie 8 projektu umowy Zamawiający zapisał „ Nie dopuszcza się cedowania praw  
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie”. Umowa leasingu, która zostanie  zawarta na 
wzorcu Wykonawcy, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, stanowi integralną część niniejszej umowy, zatem nie 
moŜe stać sprzeczności z nią. 
Pytanie 8: Prośba o wyjaśnienie treści § 7 pkt. 2 projektu umowy nr 14/RZ – czy przewidziana dla wykonawcy 

kara w wysokości 10% wynagrodzenia netto dotyczy odstąpienia przez wykonawcę od umowy sprzedaży czy od 

umowy leasingu? 
Odpowiedź:  Paragraf 7 pkt. 2 projektu umowy nr 14/RZ naleŜy rozumieć, jako integralną część umowy leasingu 
zawartą na wzorcu Wykonawcy. Odstąpienie zatem od zawartej umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy na obojętnie jakim etapie wykonywania umowy skutkować będzie roszczeniem o zapłatę 10% kary 
umownej naliczonej od wartości przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 4 ust.1 niniejszej umowy. 
 

 


