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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/  

strona internetowa Zamawiającego 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.: „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych  

na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania przekazane przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, wg. poniższych zapisów: 

 

Zapytania dotyczące treści SIWZ: 

Pyt. nr 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie, par 1 pkt 2 polegającą                               

na wykreśleniu: „stanowią jego własność”  Dodatkowo Zamawiający może wprowadzić/ 

uzupełnić  zapis w umowie o  

" Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania pojazdów Zamawiającemu oraz w okresie 

obowiązywania Umowy, będzie posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdem. 

Wykonawca oświadcza, że pojazdy stanowiące Przedmiot Umowy nie są i nie będą obciążone 

prawami osób trzecich, w szczególności zastawem czy też innym ograniczonym prawem 

rzeczowym  

W przypadku gdy w trakcie obowiązywania Umowy wobec Zamawiającego zostaną zgłoszone 

roszczenia o naruszenie praw osób trzecich, dotyczące pojazdów, Wykonawca oświadcza,                           

że podejmie wszelkie środki obrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami, jak również 

gwarantuje, że Zamawiający zostanie zwolniony od tych roszczeń, a wszelkie koszty jakie poniesie 

Zamawiający z powyższych tytułów, zostaną pokryte przez Wykonawcę” 



W przypadku wyrażenia zgodny na powyższe zmiany przez Zamawiającego należy wykreślić                

pkt 16 w par. 2 w umowie: „Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje 

Wykonawca” .  

 

Odp.: 

Zamawiający zmienia zapisy w istotnych postanowieniach umowy w następujący sposób: 

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca oświadcza, że najmowane samochody stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

zwane dalej odpowiednio – w zależności od kontekstu - „samochodami”  lub „samochodem”,                            

są fabrycznie nowe, nie posiadają wad fizycznych ani prawnych, a ich parametry, cechy 

techniczne i konstrukcyjne jak też wyposażenie odpowiadają wszelkim obowiązującym normom                                         

i wymaganiom bezpieczeństwa. 

 

§ 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu pozostaje w gestii Wykonawcy. 

 

Jednocześnie zostają dodane zapisy: 

 

§ 1 ust 4. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania pojazdów Zamawiającemu                        

oraz w okresie obowiązywania Umowy, będzie posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdem 

lub będzie ich właścicielem. Wykonawca oświadcza, że pojazdy stanowiące przedmiot umowy                        

nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, w szczególności zastawem czy też innym 

ograniczonym prawem rzeczowym.  

 

§ 1 ust 5. W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy wobec Zamawiającego zostaną 

zgłoszone roszczenia o naruszenie praw osób trzecich, dotyczące pojazdów, Wykonawca 

oświadcza, że podejmie wszelkie środki obrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami,                    

jak również gwarantuje, że Zamawiający zostanie zwolniony od tych roszczeń, a wszelkie koszty 

jakie poniesie Zamawiający z powyższych tytułów, zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

§ 1 ust 6. Wykonawca jest jedyną Stroną do kontaktów z Zamawiającym i ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłową realizację niniejszej umowy, także w przypadku gdy nie jest 

właścicielem pojazdów stanowiących przedmiot najmu w ramach niniejszej umowy. 

§ 1 ust 7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu danych właściciela 

pojazdów stanowiących przedmiot najmu w ramach realizacji niniejszej umowy, najpóźniej                    

w dniu zawarcia umowy na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy pojazdy 

nie stanowią własności Wykonawcy. 



 

Pyt. nr 2:  

Czy zamawiający dopuści dekor zaprezentowany poniżej? Brak w ofercie producenta imitacji 

drewna. 

 

DARK BRUSHED 

Odp.:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ stanowiącego integralną część SIWZ.  

 

Pyt. nr 3:  

Czy zamawiający dopuści roletę przeciwsłoneczną tylnej szyby ustawianą mechanicznie? 

Odp.:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ stanowiącego integralną część SIWZ. 

 

Pyt. nr 4:  

Czy zamawiający dopuści nadwozie typu liftback ? W homologacji samochód ma wpisany sedan 

ale na rynku jest znany jako liftback. 

Odp.:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ stanowiącego integralną część SIWZ. 

 

Zamawiający dołącza zmieniony wg powyższych wskazań załącznik nr 3 do SIWZ 

(Istotne postanowienia umowy). 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 
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