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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 potencjalnych Oferentów:  

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuszcza, aby samochody zastępcze i przedkontraktowe nie były pojazdami 

niskoemisyjnymi? Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia takiej usługi np. po stronie operatora 

Assistance.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  samochody zastępcze i przedkontraktowe nie muszą być pojazdami 

niskoemisyjnymi. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli 

Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny, dlatego nie 

można przewidzieć wysokości tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca 

TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wszystkie koszty wynikające z zawarcia umowy oraz jej obsługi powinny 

zostać wkalkulowane w ofertę, chyba że powstałe koszty wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego i nie były zapisane w umowie, a także nie można ich było przewidzieć w trakcie 

zawierania umowy.   

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający poniesie koszty rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji na podstawie refaktury?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z realizacją umowy, które wykraczają 

poza przedstawioną ofertę. Wszystkie koszty związane z obsługą administracyjną, rejestracją pojazdów, 

ich okresowymi przeglądami gwarancyjnymi i badaniami technicznymi, zakupem opon, ubezpieczeniem 

oraz innymi kosztami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym, muszą zostać wkalkulowane w  ofertę. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale 

komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów np.  wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 

wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.? Charakter 

tych czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w 

ofercie leasingowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dodatkowe koszty po pierwszej rejestracji pojazdów,  wynikające z potrzeb 

Zamawiającego leżą po stronie Zamawiającego.   

 

Pytanie nr 5 

Z uwagi na fakt, że pojazdy mogą być odbierane w różnych terminach prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający akceptuje osobne faktury na każdy pojazd?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji gdy pojazdy będą odbierane w różnych terminach akceptuje 

osobne faktury na poszczególne pojazdy.  

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający zaakceptuje osobne faktury za ratę leasingu oraz ratę serwisową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje osobne faktury za ratę leasingową oraz serwisową natomiast przedstawiona 

oferta musi uwzględniać wszystkie koszty wynikające z umowy bez ich rozbijania na część leasingową 

oraz serwisową. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści wydanie zarejestrowanych przedmiotów zamówienia na pozwoleniach 
czasowych oraz ze względu na zmianę przepisów obowiązujących od 01.10.2018 w tym zakresie, czy 
Zamawiający dopuści pozostawienie u Wykonawcy pozwoleń czasowych w celu ich wymiany na stałe 
dowody rejestracyjne ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż  dopuszcza takie rozwiązanie, jednakże  pod warunkiem, iż nie wpłynie  na 

możliwość korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia po jego wydaniu oraz nie będzie 

to rodziło po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

 


