
 

 
 
 

 

Warszawa, dnia 12.10.2021 r. 
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Wykonawcy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o 
napędzie elektrycznym 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

 

 

Pytanie 1.  
Jaki limit kilometrów roczny przyjąć do kalkulacji najmu? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że roczny limit kilometrów wynosi 30 000 km. 

Pytanie 2.  
Zał. nr 1 do SWZ Punkt I 3. Czy Zamawiający, z uwagi na ograniczony zasięg 

samochodu elektrycznego, dopuszcza wymóg, aby przy przekazaniu auta bateria 

wskazywała min. 80% naładowania? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3.  

Zał. nr 1 do SWZ Punkt I 18.7 Czy dopuszczają Państwo odstąpienie od wymogu 
informowania Zamawiającego o zbliżającym się przeglądzie serwisowym? Wykonawca 
nie monitoruje na bieżąco stanu licznika samochodów, tym samym nie ma możliwości 



przewidzenia terminu wymaganego przeglądu technicznego. Harmonogram przeglądów 
jest udostępniony przy wydaniu samochodu i obowiązek zgłoszenia do Wykonawcy 
konieczności wykonania przeglądu leży po stronie Zamawiającego.  Wykonawca 
informuje Zamawiającego na miesiąc przed datą wymaganego okresowego badania 
technicznego, zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od informowania o zbliżającym się 
przeglądzie serwisowym  
 

Pytanie 4. 

Zał. nr 1 do SWZ Punkt I 29. Czy dopuszczą Państwo ograniczenie, wynikające z 
zasięgu pojazdu elektrycznego, aby po dokonaniu usługi serwisowej w ramach usługi 
d2d zwrot samochodu nastąpił na terenie tego samego miasta, w którym odbył się odbiór 
auta oraz naprawa?  

 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza  

 

Pytanie 5. 

Zał. nr 1 do SWZ Punkt III 2 (oraz Istotne Postanowienia Umowy Par 5.2). Czy 
dopuszczają Państwo odstąpienie od warunku, aby dostarczone opony były 
wyprodukowane w tym samym tygodniu i roku, nie starsze nić 3 miesiące? Nie jesteśmy 
w stanie zagwarantować tego warunku, w sklepach opony zazwyczaj są starsze niż 3 
miesiące. Opony są produkowane najczęściej wg. rozmiaru partiami. Dodatkowo opony 
w niektórych modelach samochodów elektrycznych posiadają nietypowy rozmiar, czasem 
różne rozmiary z przodu i tyłu co utrudnia zakup, jest mały ich wybór.  Standardem 
działania firm CFM jest też zakup opon zimowych w okresie letnim, aby zabezpieczyć 
opony dla klientów w okresie wymiany jesiennej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od warunku, aby dostarczone opony nie 
były, starsze niż 9 miesięcy od daty produkcji opon.  

 

Pytanie 6. 

Zał. nr 1 do SWZ Punkt IV 10 (oraz Istotne Postanowienia Umowy Par 7.9). Czy 
dopuszczają Państwo odstąpienie od warunku w tym punkcie? W obecnej sytuacji 
pandemicznej, w której nie jesteśmy w stanie przewidzieć dostępności samochodów nie 
będziemy w stanie spełnić niniejszego warunku. W przypadku kasacji bądź szkody 
całkowitej możemy zapewnić wypożyczenie samochodu w najmie krótkoterminowym wg. 
aktualnie obowiązującego cennika. 

 

Odpowiedź: 



Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ punk IV ust 10 oraz w Istotnych 
Postanowieniach Umowy §7 ust 9 otrzymują brzmienie: 
 
W przypadku szkody całkowitej, kasacji lub utraty pojazdu umowa ulega rozwiązaniu. 
 
 

Pytanie 7 

Istotne Postanowienia Umowy, Par 6.2. Czy dopuszczają Państwo zmianę płatności „z 
dołu” na „z góry”? Opłaty miesięczne zawsze fakturujemy z góry, inna forma wymagałaby 
modyfikacji naszego systemu księgowego. Czy dopuszczają Państwo płatność z góry, 
ale z terminem płatności 30 dni? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę płatności „z dołu” na „z góry” z terminem płatności 30 
dni. 

Pytanie 8. 

Istotne Postanowienia Umowy, Par 1.3. Czy dopuszczają Państwo odstąpienie od 
zapisu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 9. 

Istotne Postanowienia Umowy, Par 7.2.2. Odpowiedzialność TU za szkody 
spowodowane przez "niewłaściwe użytkowanie" po wstępnej weryfikacji warunek nie do 
spełnienia w żadnym TU. Czy dopuszczają Państwo odstępnie od tego warunku? 

 

Odpowiedź: 

§ 7.2.2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
2) ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) pojazdu od szkód powstałych 
w m.in. w wyniku: kolizji, wypadku, kradzieży, aktów wandalizmu, pożaru, wybicia szyb, 
przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub nieruchomą, naruszenia powłoki 
lakierniczej, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej samochodu;  

 

 

Pytanie 10. 

Istotne Postanowienia Umowy, Par 8.3. Czy dopuszczają Państwo odstąpienie od 
zapisu? 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Pytanie 11. 

Istotne Postanowienia Umowy, Par 10.2.c. Czy dopuszczają Państwo odstąpienie od 
zapisu? 

 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

 
 
 

 

 


