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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  

Pytanie dotyczące wyposażenia w samochodzie segment B 

Czy zamawiający dopuszcza w samochodach z segmentu B tylko szyby elektryczne przód ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż samochody z segmentu B muszą posiadać sterowane elektrycznie szyby 

przednie i tylne, zgodnie ze specyfikacją.  

Pytanie nr 2  

Termin wykonania zamówienia. 

Jednym z warunków SIWZ jest dostarczenie przedmiotu zamówienia w nie więcej niż 100 dni od daty 

podpisania umowy, w związku z bardzo dużym popytem na pojazdy w wykonanych w technologii 

niskoemisyjnej ( Hybryda )zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminy do 160 dni z możliwością 

wcześniejszej dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje, iż  dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostarczenia przedmiotu 

zamówienia,  w przypadku gdy opóźnienie nie jest spowodowane bezpośrednio przez Oferenta, a leży 

po stronie możliwości produkcyjnych danej marki samochodowej. Dokładny termin dostarczenia 

przedmiotu zamówienia zostanie określony na etapie negocjowania zapisów umowy. 
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Pytanie nr 3 

Termin związania ofertą  

W pkt. 2 zobowiązują Państwo wykonawcę do związania się ofertą na okres 180 dni, ponieważ 

dzisiejszy rynek motoryzacyjny jest to bardzo dynamiczny zwracamy się z prośbą o skrócenie związania 

ofertą do 90 dni. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Okres związania ofertą został skrócony  ze 180 dni do  90 dni. 
 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie, przez wykonawcę z bankiem finansującym zakup 

przedmiotu zamówienia, umowy cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego 

wykonawcy za wykonanie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że przeniesienie wierzytelności na 

podmiot trzeci nie doprowadzi do zmiany podmiotowej po stronie wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy Projektu umowy będą  możliwe do negocjowania w kolejnym etapie 

postępowania, tym samym jeśli to będzie zasadne, to takie zmiany w treści umowy mogą zostać 

dokonane jeśli zostaną zaakceptowane przez Strony na etapie negocjacji warunków umowy.  

Pytanie nr 5 

Dotyczy §46 

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z obowiązku informacyjnego zapytań dot. postępowań w 

sprawach związanych z naruszeniem zasad ruchu drogowego lub nieopłaconych postojów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy Projektu umowy będą  możliwe do negocjowania w kolejnym etapie 

postępowania, tym samym jeśli to będzie zasadne, to takie zmiany w treści umowy mogą zostać 

dokonane jeśli zostaną zaakceptowane przez Strony na etapie negocjacji warunków umowy.  

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy załącznika nr. 8 do umowy  

Procedura zgłaszania i likwidacji szkód komunikacyjnych 

W procedurze zgłaszania i likwidacji szkód komunikacyjnych jako krok trzeci wprowadzają Państwo 

Powiadomienie Ubezpieczyciela, a ponieważ jesteśmy firmą zajmującą się wynajmem 
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długoterminowym posiadamy swojego brokera do którego zgłaszane są wszelkie informacje dotyczące 

szkody.  

Czy w związku z tym zgadzają się Państwo aby jako obowiązującą załączyć procedurę wynajmującego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy Projektu umowy będą  możliwe do negocjowania w kolejnym etapie 

postępowania, tym samym jeśli to będzie zasadne, to takie zmiany w treści umowy mogą zostać 

dokonane jeśli zostaną zaakceptowane przez Strony na etapie negocjacji warunków umowy.  

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy. 2.2.1 Opisu przedmiotu zamówienia: 

Jednym z kryteriów ocen jest dostawa samochodów jednej marki. Idąc dalej tym tropem jest tylko jedna 

marka na rynku, która jest wstanie spełnić Państwa oczekiwania. Jednak w segmencie D/E/SUV nie ma 

samochodu spełniającego Państwa warunki. Chodzi o zapis w punkcie D w/w segmentu, który dotyczy 

„Automatycznie otwierana tylna klapa bagażnika”. Prośba o weryfikację tego zapisu i informację 

zwrotną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przez automatycznie otwieraną klapę bagażnika rozumie możliwość jej 

otwarcia za pomocą  pilota.   

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z obowiązku informacyjnego zapytań dot. postępowań w 

sprawach związanych z naruszeniem zasad ruchu drogowego lub nieopłaconych postojów? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zapisy Projektu umowy będą  możliwe do negocjowania w kolejnym etapie 

postępowania, tym samym jeśli to będzie zasadne, to takie zmiany w treści umowy mogą zostać 

dokonane jeśli zostaną zaakceptowane przez Strony na etapie negocjacji warunków umowy.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy katalog czynności składający się na bieżącą eksploatację jest wyczerpujący, czy są to jedynie 

czynności przykładowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Katalog czynności składający się na bieżącą eksploatację jest kompletny.  
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Pytanie nr 10:  
Dotyczy Zapytania ofertowego, Rozdział II, ust. 2, pkt. 1), t). Czy Zamawiający dopuści pojazd z 

manualna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości wprowadzania zmian  specyfikacji w zakresie 

zmiany regulacji elektrycznej kierownicy w dwóch płaszczyznach na regulację manualną kierownicy w 

dwóch płaszczyznach. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy Zapytania ofertowego, Rozdział II, ust. 2, pkt. 1), d). Czy automatyczna otwierana tylna klapa 

bagażnika = możliwość otwarcia z kluczyka? Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  przez automatyczne otwieranie tylnej klapy bagażnika rozumie możliwość jej 

otwarcia za pośrednictwem pilota. 

 

Pozostałe zgłoszone przez potencjalnych Oferentów pytania dotyczyły zapisów Umownych, 

odpowiedź dotycząca zapisów umownych ja powyżej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


