Warszawa, dnia 7 lutego 2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,

Centralny Ośrodek Informatyki, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż otrzymał od Wykonawców pytania
dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych
samochodów osobowych wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Centralnego Ośrodka
Informatyki” nr ref.: COI-ZAK.262.4.2019, poniżej prezentujemy ich treść oraz odpowiedzi, a także
o ile wskazano w treści pisma zmieniamy treść SIWZ:

Pytanie nr 1
Czy dopuszczą Państwo w samochodzie typu A zapasowego koło dojazdowe zamiast
pełnowymiarowego koła zapasowego?
Odpowiedź: Tak, w związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulega treść Opisu Przedmiotu
Zamówienia oraz Formularza Oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 2
Ze względu na okres trwających ferii zimowych zwracam się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu
składania ofert do dnia 15.02.2019.
Odpowiedź:
W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść pkt 18 SIWZ nadając mu brzmienie:
18

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

18.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, Aleje
Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa (recepcja) w nieprzekraczalnym
terminie:
do dnia

18.2

2019-02-15

do godz.

11:45

Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed
otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:
Centralny Ośrodek Informatyki
Oferta w postępowaniu na
„Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych
Strona | 1 z 4

wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Centralnego Ośrodka
Informatyki”
nr ref: COI-ZAK.262.4.2019
Nie otwierać przed dniem 2019-02-15 godz. 12:00”
18.3

Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy.

18.4

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

18.4.1

złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

18.4.2

złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 18.1 miejscu,

18.4.3

złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 18.2 – uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy.

18.5

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, Aleje
Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, sala konferencyjna.”
W dniu

2019-02-15

do godz.

12:00

Pytanie nr 3
Czy wyrażą Państwo zgodę na zmianę w Umowie par. 6 ust. 4 z „Jeżeli okres realizacji przedmiotu
Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy w tym miesiącu
ustala się proporcjonalnie, przyjmując, że jednemu dniowi świadczenia w tym miesiącu usług
określonych w Umowie, odpowiada 1/30 (słownie: jedna trzydziesta) wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 3.” Na: „Jeżeli okres realizacji przedmiotu Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas
wynagrodzenie należne Wykonawcy w tym miesiącu wyliczona zostanie proporcjonalnie za rzeczywistą
ilość dni poczynając od dnia, w którym nastąpiło protokolarne wydanie danego samochodu
Korzystającemu. Opłata ta jest płatna przez Korzystającego łącznie z wynagrodzeniem, za pierwszy
pełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 4
Dotyczy Umowy §5 ust. 10, pkt 6) – Czy Zamawiający uwzględni możliwość dopisania po kropce
kolejnego zdania o następującej treści: „Koszty napraw wynikające z ponadnormatywnego zużycia
pojazdu pokryje Zamawiający”.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 5
Dotyczy Umowy §5 ust. 12, pkt 3), ppkt a) - Czy Zamawiający uwzględni możliwość dopisania po kropce
kolejnego zdania o następującej treści: „ Naprawa lub wymiana felg i opon na nowe w sytuacji
uszkodzenia rozliczane będą z polisy AC”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 6
Dotyczy Umowy §5 ust. 15, pkt 5),

- Wykonawca jako jeden z liderów na rynku wynajmu

długoterminowego ogromna uwagę przywiązuje do jakości świadczenia swoich usług. W większości
przypadków czas jaki Wykonawca potrzebuje do realizacji Assistance nie przekracza 2h na terenie Wwy i 6 h poza. Jednakże zdarzają się sytuacje, gdzie fizycznie czas ten jest nie do zrealizowania.
Czy Zamawiający biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na reakcję pomocy (
Assistance) dopuszcza możliwość czasu reakcji na terenie m. st. Warszawy do 2 godzin a na pozostałym
obszarze Polski do 6 godzin, uwzględniając jednocześnie, że czas reakcji może się wydłużyć ze względu
na nadzwyczajne warunki klimatyczne i drogowe (m.in. korki, blokady dróg)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie nr 7
Dotyczy Umowy §5 ust. 18 - Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie mobilności dla Zamawiającego.
Może się zdarzyć, że auto zastępcze ze względu na czas naprawy będzie pracować u Zamawiającego
dłuższy czas. Stąd tez kilometry realizowane w ramach auta zastępczego usługi wynajmu
długoterminowego winny być wliczone w km auta zastępowanego. Czy Zamawiający uwzględni
powyższe i wprowadzi zmiany w Umowie ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

1. Zamawiający zmienia pkt. 8.a.ii SIWZ, który uzyskuje brzmienie: „do 160 dni kalendarzowych
[stanowi kryterium oceny oferty] od dnia zawarcia Umowy dla samochodów typu B”
2. Zamawiający zmienia pkt. 24.7, który uzyskuje brzmienie:
„W przypadku kryterium "Termin dostawy samochodów B" („TB”) oferta otrzyma zaokrągloną
do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:
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Pi (TB) = TB(min) / TB(i) x 10
gdzie:
Pi (TB) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Termin dostawy
samochodów B" („TB”)
TB (min) = najkrótszy termin spośród wszystkich ważnych ofert
TB (i) = termin w ofercie badanej
10 = oznacza wagę
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to
10 pkt.
Uwaga!!! – Maksymalny termin dostawy wynosi 160 dni od dnia zawarcia umowy, a
minimalny termin wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca złoży
ofertę, w której zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 160 dni lub krótszy niż 30 dni
wówczas jego oferta zostanie odrzucona (jako niezgodna z SIWZ).
Uwaga!!! – W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego termin dostawy
Zamawiający przyjmuje, iż wykonawca oferuje maksymalny termin wynoszący 160 dni.
UWAGA !!! – Wykonawca może oferować termin dostawy wyłącznie w pełnych
dniach.”
3. Zamawiający zmienia treść pkt. 4.16 Formularza Oferty ppkt. 5,6,7 w opisie samochodu typu
A w kolumnie Deklaracja Wykonawcy na „TAK/NIE”
4. Zamawiający zmienia treść pkt. 4.16 Formularza Oferty ppkt. 4,5,6,7 w opisie samochodów
typu B w kolumnie Deklaracja Wykonawcy na „TAK/NIE”

W załączeniu Zamawiający przekazuje teksty jednolite Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Formularza
Oferty.

/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Departamentu Finansów i Administracji
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