Warszawa, dnia 11 stycznia 2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych” - COIZAK.262.50.2021.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp,
przedstawia poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

1. wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.01.2022 r.
Prośba wynika z krótkiego terminu do składania ofert i braku możliwości uzyskania w tak
krótkim czasie wiążących ofert od dealerów samochodowych na podstawie, których
Zamawiający kalkuluje swoją ofertę. Oferty od dealerów wymagają akceptacji na wyższych
szczeblach co ma doprowadzić do uzyskania najkorzystniejszych warunków cenowych dla
Zamawiającego. Powszechna nieobecność w biurach w terminie 6-9 stycznia wynikająca z tzw
‘długiego weekendu’ powoduje zbyt mocne skrócenie czasu na przygotowanie oferty.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia
ofert na dzień 18.01.2022
2. Pytanie dot. „Rozdział_II_SWZ_OPZ_COI-ZAK.262.50.2021” – Tabela nr 2 – „2 egzemplarze
samochodu typu „D” o poniższej specyfikacji” oraz „1 egzemplarz samochodu typu „C” o
poniższej specyfikacji” – Czy zamawiający zrezygnuje ze szczegółowego opisu parametrów
tymczasowych (samochód tymczasowy typu „C” dwa samochody tymczasowy typu „D” ) i
zdecyduje się na zapis, że pojazdy tymczasowe do czasu wydania pojazdów docelowych będą
jedynie z tego samego lub wyższego segmentu według klasyfikacji SAMAR co pojazdy
docelowe? W obecnych realiach rynkowych nie jest możliwe zagwarantowanie pojazdów
tymczasowych według tak szczegółowych kryteriów a jedynie stosuje się kryterium „w tej
samej lub wyższej klasie”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Rezygnacja z
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oznaczałaby, że Zamawiający mógłby
otrzymać oferty, które w istocie byłby nie porównywalne z uwagi na nieprecyzyjny opis
przedmiotu zamówienia.
3. Prośba o wykreślenie z Formularza Ofertowego tabel ze specyfikacjami pojazdów
tymczasowych i zgodę na określenie samochodów tymczasowych jako jedynie z tego samego
lub wyższego segmentu według klasyfikacji SAMAR co pojazdy docelowe.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Pytanie dot. „Rozdział_III_SWZ_IPU_COI-ZAK.262.50.2021” - § 5 – Obowiązki stron –
Ubezpieczenie ppkt. 5) – Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu że w ramach usługi Assistance
pomoc dotrze w miejsce w ciągu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia na pozostałym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze Unii Europejskiej – na rzecz zapisu, że
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usługa Assistance na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dotrze w ciągu 4 godzin a na obrzarze
Unii Europejskiej będzie dostępna bez gwarancji czasu dojazdu wyrażonego w godzinach?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie dot. „Rozdział_III_SWZ_IPU_COI-ZAK.262.50.2021” - §3 pkt. 3 – ppkt 4 i 5 – prośba o
wykreślenie wymogu wskazania wartości pojazdów tymczasowych. Na dzień podpisania
Umowy Wykonawca nie będzie w stanie wskazać wymaganych wartości. Informację o
wybranym samochodzie jako tymczasowy możemy przekazać bezpośrednio 2 dni przed jego
wydaniem.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający z § 3 Projektowanych postanowień
umowy usuwa ust. 3 oraz ust. 4. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Projektowanych
postanowień umowy. Wykonawca będzie zobowiązany podać wartość Samochodów w dniu
podpisania Protokołu Odbioru.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację specyfikacji samochodów w segmencie „D1” w
następującym zakresie :
- minimalna pojemność bagażnika 560 l ?
- zamiast światła przeciwmgielne przednie rozbudowane reflektory główne przystosowane do
jazdy w złych warunkach atmosferycznych lub na złą pogodę ?
- bez spryskiwaczy reflektorów przednich?
- w przypadku nadwozia hatchback podgrzewana szyba tylna ale bez wycieraczki ?
- zamiast rolety przestrzeni bagażowej, stała pólka podnoszona łącznie z tylna klapą bagażnika
?
ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulegają odpowiednie zapisy
Opisu przedmiotu zamówienia oraz „Rozdziału IV – formularz oferty wraz z załącznikami”.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację specyfikacji samochodów w segmencie „D2” w
następującym zakresie:
- Tapicerka siedzeń pokryta skóra typu alcantara w środkowej części, boki siedzeń pokryte
skórą w ciemnej tonacji?
- zamiast światła przeciwmgielne przednie rozbudowane reflektory główne przystosowane do
jazdy w złych warunkach atmosferycznych lub na złą pogodę ?
- bez spryskiwaczy reflektorów przednich?
- w przypadku nadwozia hatchback podgrzewana szyba tylna ale bez wycieraczki?
- zamiast rolety przestrzeni bagażowej, stała pólka podnoszona łącznie z tylna klapą bagażnika
?
ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulegają odpowiednie zapisy
Opisu przedmiotu zamówienia oraz „Rozdziału IV – formularz oferty wraz z załącznikami”.
W obliczu braku potwierdzeń konkretnych terminów produkcyjnych przez wszystkich
producentów samochodów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w Opisie
Przedmiotu Zamówienia w pkt 3 podp. 3.4 na: „Jeżeli z przyczyn wynikających z procesu
produkcyjnego zachowanie terminu z pkt. 3.3. w zakresie samochodów docelowych (nowych)
nie będzie możliwe, Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów o parametrach nie
gorszych niż wskazane w Tabeli nr 2, rok produkcji nie niższy niż 2018 i z przebiegiem nie
wyższym niż 60 000 km oraz zakresem usług wskazanych w pkt. 3.8., na okres nie dłuższy niż 9
miesięcy dni od dat wskazanych w pkt. 3.3., zwanych dalej ‘samochodami tymczasowymi –
okres najmu samochodów tymczasowych stanowi kryterium oceny ofert”. W przypadku
wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę, wprowadzenia stosownych zapisów do SWZ
wydłużających okres najmu z okresu 42 miesięcy do 45 miesięcy. Niestety po zweryfikowaniu
terminów produkcyjnych, ten zapis jest realny w odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku
motoryzacyjnym.

ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulegają odpowiednie zapisy
Opisu przedmiotu zamówienia, Projektowanych postanowień umowy oraz „Rozdziału IV –
formularz oferty wraz z załącznikami”.
9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w projektowych warunkach umowy w par. 8 ust. 1
pkt. 1) na: „w przypadku zwłoki w dostawie Samochodów Docelowych lub w przypadku
określonym w § 1 ust. 2 Umowy zwłoki w dostawie Samochodów Tymczasowych w stosunku
do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 400 zł za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy” i stosownie dla pkt 2): „w
przypadku zwłoki w dostawie Samochodów Docelowych w przypadku określonym § 1 ust. 2
Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy – w wysokości 400 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 Umowy” . Wskazana
kara umowna w wysokości 7 000 zł jest karą niewspółmierną do ewentualnego zawinienia
Wykonawcy, szczególnie w obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym.
ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulega § 8 ust. 1 pkt 1 i 2
Projektowanych postanowień umowy.
10. Czy Zamawiający dopuszcza dla pojazdu w segmencie „D2” pojazd z funkcją masażu dla fotela
kierowcy w połączniu z tapicerką skórzaną? Wymienione opcje ze sobą połączone przy
„budowaniu” pojazdu.
ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulegają odpowiednie zapisy
Opisu przedmiotu zamówienia oraz „Rozdziału IV – formularz oferty wraz z załącznikami”
11. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści samochód z tylną kamerą cofania, bez systemu
360stopni? Niestety w związku z sytuacją panującą na rynku samochodowym i brakiem
półprzewodników, producenci wycofali produkcję samochodów z kamerą 360st.
ODPOWIEDŹ: Tak. W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulegają odpowiednie zapisy
Opisu przedmiotu zamówienia oraz „Rozdziału IV – formularz oferty wraz z załącznikami”
ZMIANA SWZ
1. Pkt. 16.1 SWZ uzyskuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2022-01-18
do godz.
11:00
2. Pkt. 16.2 SWZ uzyskuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu

2022-01-18

o godz.

13:00

3. Pkt. 18.1 SWZ uzyskuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia
16.02.2022.
4. Rozdział IV – formularz oferty wraz z załącznikami uzyskuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszego pisma.
5. Pkt. 6.1 SWZ uzyskuje brzmienie: „Świadczenie usługi najmu 3 sztuk samochodów osobowych
na okres 45 miesięcy od daty wskazanej w pkt. 6.2.”
6. Pkt. 20.7.1 SWZ uzyskuje brzmienie: W przypadku kryterium „Okres użytkowania
samochodów tymczasowych” (OUST) Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
39 pkt - samochody tymczasowe użytkowane przez 0 dni
30 pkt - samochody tymczasowe użytkowane do 2 miesięcy
20 pkt – samochody tymczasowe użytkowane do 3 miesięcy
10 pkt - samochody tymczasowe użytkowane do 4 miesięcy
0 pkt- samochody tymczasowe użytkowane do 9 miesięcy

7. Pkt. 20.7.2 SWZ uzyskuje brzmienie: Minimalny dopuszczalny okres użytkowania
samochodów tymczasowych to 0 dni
a maksymalny dopuszczalny okres użytkowania samochodów tymczasowych do 9 miesięcy.
8. Pkt. 20.7.3 SWZ uzyskuje brzmienie: W przypadku nie wskazania w ofercie okresu
użytkowania samochodów tymczasowych, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje
okres użytkowania samochodów tymczasowych do 9 miesięcy.
9. Pkt. 3.1 Opisu przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest
długoterminowy najem 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 45
miesięcy od daty wskazanej w pkt. 3.3. Opis parametrów technicznych samochodów
docelowych zawiera Tabela nr 1”
10. Pkt. 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie: Jeżeli z przyczyn wynikających z
procesu produkcyjnego zachowanie terminu z pkt. 3.3. w zakresie samochodów docelowych
(nowych) nie będzie możliwe, Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów o
parametrach nie gorszych niż wskazane w Tabeli nr 2, rok produkcji nie niższy niż 2018 i z
przebiegiem nie wyższym niż 60 000 km oraz zakresem usług wskazanych w pkt. 3.8., na okres
nie dłuższy niż 9 miesięcy dni od dat wskazanych w pkt. 3.3., zwanych dalej ‘samochodami
tymczasowymi’ – okres najmu samochodów tymczasowych stanowi kryterium oceny ofert.
11. Pkt. 3.18 Opisu przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie: w zakresie wymagań dla
samochodu D1:
a. wiesz B.7 uzyskuje brzmienie: „Pojemność bagażnika minimalna 560 litrów”
b. wiesz D.22 uzyskuje brzmienie:
1) Reflektory główne LED
2) Światła przeciwmgielne lub przednie rozbudowane reflektory główne
przystosowane do jazdy w złych warunkach atmosferycznych.
3) Światła dzienne w technologii LED
4) Tylne światła LED
5) Automatyczne światła przednie”
c. Wiesz D.28 uzyskuje brzmienie: „Podgrzewana tylna szyba wraz z wycieraczką. W
przypadku nadwozia hatchback podgrzewana szyba tylna – wycieraczka nie jest
wymagana”
d. Wiersz D.35 uzyskuje brzmienie: „Fabryczne czujniki parkowania przód i tył z kamerą
cofania lub kamerą 360°”
e. Wiersz D.38 uzyskuje brzmienie: „Roleta przestrzeni bagażowej, siatka pod półką
bagażnika lub stała pólka podnoszona łącznie z tylną klapą bagażnika”
12. Pkt. 3.18 Opisu przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie: w zakresie wymagań dla
samochodu D2:
a. Wiersz B.7 uzyskuje brzmienie: „Pojemność bagażnika minimalna 560 litrów”
b. Wiersz D.16 uzyskuje brzmienie: „Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją
pamięci oraz z funkcja masażu, elektrycznie sterowany fotel pasażera oraz elektryczna
regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach, podgrzewane fotele przednie.
Tapicerka siedzeń materiałowa w ciemnym odcieniu. Zamawiający dopuszcza
tapicerkę skórzaną ani skóropodobną”
c. Wiersz D.21 uzyskuje brzmienie:
1) „Reflektory główne LED
2) Światła przeciwmgielne lub przednie rozbudowane reflektory główne
przystosowane do jazdy w złych warunkach atmosferycznych.
3) Światła dzienne w technologii LED
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4) Tylne światła LED
5) Automatyczne światła przednie
d. Wiersz D.27 uzyskuje brzmienie: „Podgrzewana tylna szyba wraz z wycieraczką. W
przypadku nadwozia hatchback podgrzewana szyba tylna – wycieraczka nie jest
wymagana”
e. Wiersz D.38 uzyskuje brzmienie: „Roleta przestrzeni bagażowej, siatka pod półką
bagażnika lub stała pólka podnoszona łącznie z tylną klapą bagażnika.”
§ 1 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem Umowy jest długoterminowy najem 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów,
zwanych dalej ‘Samochodami Docelowymi’, na okres 45 miesięcy, od dat wskazanych w § 2 ust.
1 Umowy wraz ze świadczeniem usług dodatkowych, tj. usług technicznych, ubezpieczeniowych
oraz innych określonych w Umowie i w opisie przedmiotu zamówienia, dalej: „OPZ”,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
§ 2 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
W przypadku wskazanym w § 1 ust. 2 Umowy okres najmu Samochodów Tymczasowych wlicza
się do okresu najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, tj. łączny okres najmu Samochodów
Tymczasowych oraz Samochodów Docelowych wynosić będzie 45 miesiące.
W § 3 Projektowanych postanowień umowy usuwa się ust. 3 i 4.
§ 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1)
w przypadku zwłoki w dostawie Samochodów Docelowych lub w przypadku określonym
w § 1 ust. 2 Umowy zwłoki w dostawie Samochodów Tymczasowych w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 800 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
2)
w przypadku zwłoki w dostawie Samochodów Docelowych w przypadku określonym §
1 ust. 2 Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy – w wysokości 800 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 Umowy;
Załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie określone w
załączniku do niniejszego pisma.

Wiesław Krzywiński
Dyrektor Generalny
/podpisano elektronicznie/

