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Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Najem
długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”, oznaczenie
sprawy: WZP-262-36/2020

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 17 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek dotyczący treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1
„Par.1 pkt 3 Czy odstąpią Państwo od obowiązku serwisowania pojazdów poza terenem RP?”
Odpowiedź:
Zamawiający odstąpi od obowiązku serwisowania pojazdów poza terytorium RP pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawcę usługi Assistance wraz z jednoczesnym podstawieniem i zabezpieczeniem Zamawiającemu
pojazdu zastępczego.
W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści SIWZ.
Dotychczasowy zapis zawarty ust. 32 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej OPZ dla części nr 1 zamówienia) zastępuje się zapisem w brzmieniu
określonym poniżej:

„32. Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych samochodów będą realizowane
jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki pojazdu na terenie całego kraju,
zlokalizowanych w najbliższej odległości od miejscowości, w której eksploatowany jest dany pojazd, tj.
miejscowości, o których mowa w załączniku nr 1.8 do OPZ. Zamawiający odstąpi od obowiązku serwisowania
Samochodów poza terytorium RP, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę usługi Assistance, wraz
z jednoczesnym podstawieniem i zabezpieczeniem Zamawiającemu samochodu zastępczego.”
Dotychczasowy zapis zawarty ust. 32 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ (zwany dalej OPZ dla części nr 2 zamówienia) zastępuje się zapisem w brzmieniu
określonym poniżej:
„32. Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych samochodów będą realizowane
jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki pojazdu na terenie całego kraju,
zlokalizowanych w najbliższej odległości od miejscowości, w której eksploatowany jest dany pojazd, tj.
miejscowości, o których mowa w załączniku nr 2.6 do OPZ. Zamawiający odstąpi od obowiązku serwisowania
Samochodów poza terytorium RP, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę usługi Assistance, wraz
z jednoczesnym podstawieniem i zabezpieczeniem Zamawiającemu samochodu zastępczego.”
Dotychczasowy zapis zawarty w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiącego załącznik nr
9.1 do SIWZ (zwany dalej Wzorem umowy dla części nr 1 zamówienia) zastępuje się zapisem w brzmieniu
określonym poniżej:
„4. Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych Samochodów będą realizowane
jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki Samochodu na terenie całej
Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowanych w najbliższej odległości od miejscowości, w której eksploatowany jest
dany Samochód, tj. miejscowości wskazanych w załączniku nr 1.8 do OPZ. Zamawiający odstąpi od obowiązku
serwisowania Samochodów poza terytorium RP, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę usługi
Assistance, wraz z jednoczesnym podstawieniem i zabezpieczeniem Zamawiającemu samochodu zastępczego.”
Dotychczasowy zapis zawarty w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia stanowiącego załącznik nr
9.2 do SIWZ (zwany dalej Wzorem umowy dla części nr 2 zamówienia) zastępuje się zapisem w brzmieniu
określonym poniżej:
„4. Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych Samochodów będą realizowane
jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki Samochodu na terenie całej
Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowanych w najbliższej odległości od miejscowości, w której eksploatowany jest
dany Samochód, tj. miejscowości wskazanych w załączniku nr 2.6. do OPZ. Zamawiający odstąpi od obowiązku
serwisowania Samochodów poza terytorium RP, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę usługi
Assistance, wraz z jednoczesnym podstawieniem i zabezpieczeniem Zamawiającemu samochodu zastępczego.”
Pytanie nr 2
„Par.3 pkt 9 Czy zgodzą się Państwo na udostepnienie pojazdu zastępczego o porównywalnych ale nie
identycznych parametrach, bez karty paliwowej, GPS i bez gwarancji pełnego baku?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis zawarty w § 3 ust. 9 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia i wzoru umowy
dla części nr 2 zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3
„Par.4 pkt.5 Czy zgodzą się Państwo żeby użytkownik kontaktował się z Centrum Technicznym Wykonawcy w celu
umówienia się na naprawę a nie bezpośrednio z dostępnym serwisem?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany przez Wykonawcę zapis zawarty został w treści § 4 ust. 5 wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia oraz wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia.

Pytanie nr 4
„Par. 8 pkt. 7 Czy zgodzą się Państwo na zastąpienie cotygodniowych raportów dostępem do platformy
internetowej na której możecie Państwo znaleźć informacje odnośnie użytkowanej przez Państwa floty lub
dostarczaniem takich raportów raz na koniec każdego miesiąca?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany przez Wykonawcę zapis zawarty został w treści § 8 ust. 8 i 9 wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia oraz wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia.

Pytanie nr 5
„Par.5 pkt.14 Co w sytuacji kiedy przeznaczona na karty paliwowe kwota zostanie skonsumowana przez
zakończeniem kontraktu? Czy koszty dodatkowe z tym związanie będą leżały po stronie Zamawiającego czy
Wykonawcy? Czy ma nastąpić wtedy blokada karty paliwowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości przekroczenia maksymalnego zobowiązania finansowego
określonego w umowie, tj. zarówno kwoty przewidzianej w umowie na realizację zakupów kartami
paliwowymi jak i kwoty zabezpieczonej na najem samochodów.
W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści SIWZ.
Dotychczasowy zapis zawarty w § 5 ust. 15 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia zastępuje się zapisem
w brzmieniu określonym poniżej:
„15 Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste łączne wynagrodzenie umowne jest uzależnione od ilości faktycznie
wynajmowanych Samochodów i przejechanych km oraz dokonanych zakupów paliwa i zakupów pozapaliwowych
i może być niższe od kwoty określonej w ust.14 powyżej. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia finansowe i prawne. W przypadku wykorzystania przez
Zamawiającego środków zarezerwowanych na zakupy za pośrednictwem kart paliwowych, Wykonawca ma

obowiązek zablokować karty paliwowe w celu uniemożliwienia dokonywania dalszych zakupów przez
Zamawiającego.”
Dotychczasowy zapis zawarty w § 5 ust. 15 wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia zastępuje się zapisem
w brzmieniu określonym poniżej:
„15. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste łączne wynagrodzenie umowne jest uzależnione od ilości faktycznie
wynajmowanych Samochodów i przejechanych km oraz dokonanych zakupów paliwa i zakupów pozapaliwowych
i może być niższe od kwoty określonej w ust.14 powyżej. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia finansowe i prawne. W przypadku wykorzystania przez
Zamawiającego środków zarezerwowanych na zakupy za pośrednictwem kart paliwowych, Wykonawca ma
obowiązek zablokować karty paliwowe w celu uniemożliwienia dokonywania dalszych zakupów przez
Zamawiającego.”
Pytanie nr 6
„Par 5 pkt 8 Czy zaakceptują Państwo fakturę która nie będzie zawierać informacji (wynajem samochodu w
okresie od …. do…..) tylko w to miejsce jakiego miesiąca dotyczy opłata?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany przez Wykonawcę zapis, zawarty został w treści § 5 ust. 8 wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia oraz wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia. .

Pytanie nr 7
„Par 5 pkt 9 Czy zaakceptują Państwo aby wymagane pozycje na fakturze za paliwo dotyczące: numer
rejestracyjny Samochodu, nr karty paliwowej, kod MPK, datę transakcji, miejsce tankowania/zakupów, ilość
produktów/usług, koszt netto, stawkę podatku VAT, koszt brutto, nazwę produktu (paliwo, mycie samochodów,
odkurzanie, płyn do spryskiwaczy, płyn ad-blue, opłata autostradowa) znajdowały się na elektronicznym
załączniku do faktury?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowany przez Wykonawcę zapis, zawarty został w treści § 5 ust. 9 wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia oraz wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia

Pytanie nr 8
Par.6 Kary umowne przysługują jedynie Zamawiającemu. Czy adekwatnie do nałożonych kar dla Wykonawcy,
Zamawiający przejmie na siebie w tej samej wysokości kary za opóźniony zwrot auta, za niedopełnienie
obowiązku zawiadomienia o uszkodzeniach, awariach czy usterkach w pojazdach?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z zapisem zawartym w § 6 ust. 2 Wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia
oraz Wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia, Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za
nieterminowy zwrot pojazdów.

Pytanie nr 9
„Par 6 pkt.1.1 Czy zgodzą się Państwo na usunięcie szerokiego sformułowania (niewykonanie umowy)
i doprecyzują Państwo czego ma dotyczyć ewentualna kara?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż sformułowanie niewykonania umowy traktuje jako brak wywiązania się przez
Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy w przypadkach, o których mowa
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) Zamawiający pozostawia
zapis zawarty w § 6 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia oraz Wzoru umowy dla części nr 2
zamówienia bez zmian.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany.
Dotychczasowy zapis zawarty w ust. 11 Opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia otrzymuje
brzmienie określone poniżej.
„11. Wykonawca dostarczy samochody, o których mowa w ust. 1 oznakowane logotypami Zamawiającego,
zgodne z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 1.4 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany we
własnym zakresie ramki pod tablice rejestracyjne, oraz prawo do umieszczenia dodatkowego oznakowania na
wybranej szybie najmowanego pojazdu w postaci naklejki z folii samoprzylepnej z logotypem IMGW-PIB.”
Dotychczasowy zapis zawarty w ust. 11 Opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia otrzymuje
brzmienie określone poniżej.
„11. Wykonawca dostarczy samochody, o których mowa w ust. 1 oznakowane logotypami Zamawiającego,
zgodne z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 2.3 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany we
własnym zakresie ramki pod tablice rejestracyjne, oraz prawo do umieszczenia dodatkowego oznakowania na
wybranej szybie najmowanego pojazdu w postaci naklejki z folii samoprzylepnej z logotypem IMGW-PIB.”
W § 5 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia dodany został ust. 18 o brzmieniu określonym poniżej.
„18. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

z dnia 8 marca

W § 5 wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia dodany został ust. 18 o brzmieniu określonym poniżej.
„18. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

z dnia 8 marca

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia oraz Wzór umowy dla części nr 1
i części nr 2 zamówienia z zaznaczonymi zmianami zostaną udostępnione na stronie internetowej
Zamawiającego.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
DYREKTOR INSTYTUTU
dr Przemysław Ligenza
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