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W związku z ogłoszeniem postępowania nr 51/PN/2019 na Wybór podmiotu finansującego  

długoterminowy wynajem samochodów niskoemisyjnych przez polski Holding Nieruchomości 

S.A. Zamawiający otrzymał następujące pytania  od Podmiotu uczestniczącego w postępowaniu:                            

 

Pytanie nr 1 :  

Dotyczy  „Projektu umowy, Rozdział 1. Definicje, punkt h” – czy karta serwisowa jest obowiązkowa? 

Jako firma świadcząca usługę wynajmy długoterminowego mamy bezgotówkową obsługę na terenie 

całego kraju w ASO marki, którą będziemy oferować i wystarczy, że zostanie podany numer 

rejestracyjny samochodu, aby ASO wiedziało gdzie dzwonić po autoryzację usługi. Zakres usług będzie 

wpisany w umowę między nami, dlatego nie ma potrzeby informować ASO o zakresie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zapisy zawarte w Projekcie umowy będą  możliwe do  negocjowania w 

kolejnym etapie postępowania.  

Jednakże, Zamawiający informuje, iż jeśli   będzie zasadnym karta serwisowa nie będzie obowiązkowa.  

 

Pytanie nr 2 :  

Dotyczy Zapytania ofertowego, II – opis przedmiotu zamówienia, punkt .2.1 – 4 samochodów 

niskoemisyjnych z segmentu D/E/SUV. 

a. Prosiłbym o określenie, którego segmentu mamy się trzymać, gdyż oznaczenie D i E odpowiada za 

segment samochodu, a oznaczenie SUV za rodzaj nadwozia. 

b. Dodatkowo jeśli jednym z kryteriów oceny jest 10% za ofertę samochodów jednej marki, to jeśli 

będziemy patrzyli na oznaczenie D lub E, to nie ma na rynku marki, która oferuje samochody we 

wszystkich tych segmentach i nie ma możliwości zdobycia w tej punktacji 10%. Także prosiłbym o 

określenie czy patrzymy na segment D lub E, czy też po prostu na SUV. Ponieważ SUV może być 

także w klasie C. 
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Odpowiedź: 

2a. Zamawiający oczekuje, iż Oferenci  przedstawią oferty dla samochodów niskoemisyjnych                         

z segmentu D/E lub samochodu w nadwoziu SUV w klasie D/E wskazanym w Wariacie/Segment Nr 1                     

w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego i w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  

2b. Zamawiający informuje, iż w przypadku przedstawienia oferty według powyższego z punktu a), 

zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku, jest możliwe zdobycie 10 % punktów w kategorii oceny w 

ramach jednej marki, w ofercie należy przedstawić oferty dla samochodów niskoemisyjnych z segmentu 

D/E lub samochodu w nadwoziu SUV w klasie D/E wskazanym w Wariacie/Segment Nr 1 w Załączniku 

nr 1 do Zapytania ofertowego i w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Zapytania ofertowego, II – opis przedmiotu zamówienia, punkt .2.2 – 2 samochodów 

niskoemisyjnych z segmentu SUV. 

Czy jest określona klasa samochodu? Np. C, D lub E? Lub jeszcze jakaś inna? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie została określona klasa samochodu, oferta ma spełniać  założenia 

specyfikacji wskazanej dla 2 samochodów niskoemisyjnych z segmentu SUV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


