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Poznań, dnia 09 kwietnia 2020 r. 

 

      Dotyczy postępowania na: „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie 
nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

Znak sprawy: DA-IV-1.272.1.2020 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.  

W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuację związana z COVID-19 dopuszcza wykorzystanie 
samochodów przedkontraktowych do czasu dostawy pojazdów właściwych a tym samym 
wprowadzenia do umowy w par 3 dodatkowego pkt. jak niżej. Na dzień dzisiejszy wszystkie 
fabryki produkujące samochody mają  przerwę przynajmniej do końca kwietnia i trudno jest 
przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych miesiącach.  

„W wypadku gdy Wynajmujący nie będzie w stanie dostarczyć samochodów w terminie,                         
o których mowa w par 3 pkt 2 może on udostępnić Najemcy do jego wyłącznego użytkowania 
samochody tej samej klasy o podobnych parametrach technicznych i wyposażeniu (samochód 
przedkontraktowy). Samochód przedkontraktowy nie może być starszy niż z roku 2019 i nie 
może posiadać większego przebiegu niż 50.000 km. Oceny podobieństwa parametrów 
technicznych i wyposażenia samochodu przedkontraktowego dokona Wynajmujący.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania samochodów przedkontraktowych, tym samym 

podtrzymuje zapisy wzoru umowy, stanowiącej integralną część SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o dodanie załącznika nr 1 do umowy który będzie określał przebieg dla poszczególnych 
pojazdów lub potwierdzenie iż zakładany przebieg 1 035 000 należy podzielić równomiernie                   
na 7 pojazdów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej bip.umww.pl załącznik nr 1 do umowy – Opis 

przedmiotu umowy, potwierdzający zakładany łączny limit km w wysokości 1 050 000 km.  
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Pytanie 3: 

Proszę o wykreślenie w par. 7 pkt.3 „wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków 
azotu „. Wodny roztwór mocznika tj. płyn Adblue jest płynem związanym  z eksploatacją 
pojazdu , jego zużycie podobnie jak zużycie paliwa  związane jest ściśle z warunkami jazdy danym 
pojazdem. Użytkownik z odpowiednim wyprzedzeniem jest informowany w postaci kontrolki na 
desce rozdzielczej  o potrzebie jego uzupełnienia. Uzupełnić płyn Adblue można  na większości 
stacji paliw, można również dokonać zapłaty kartą flotową.                  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla z §7 ust. 3 wzoru umowy stanowiącą integralną część SIWZ zapis: 

„wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu”. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodów w części 1-4 z rozstawem osi 2786 mm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza samochody pierwszy, drugi, trzeci i czwarty z rozstawem osi  
co najmniej 2786 mm. 

 

Pytanie 5: 

Jak należy rozumieć zapis w pkt 34 zał. 1 w części 1-4 – system automatycznego uruchamiania 
hamulca? Czy chodzi o system awaryjnego hamowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pod pojęciem systemu automatycznego uruchamiania hamulca 

rozumie system zapobiegający staczaniu się samochodu w trakcie podjeżdżania                              

na wzniesieniu, współdziałający z systemem hamulcowym. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści poduszki powietrzne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza poduszki powietrzne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu.  

 

Pytanie 7: 

Jak należy rozumieć zapis w pkt 29 zał. 1 do samochodów  5-6 – system automatycznego 
uruchamiania hamulca? Czy chodzi o system awaryjnego hamowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnienie na powyższe pytanie zawarł w odpowiedzi na pytanie nr 5.  
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Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści poduszki powietrzne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu dla samochodów 
1-6?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnienie na powyższe pytanie zawarł w odpowiedzi na pytanie nr 6.  

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu 5-6 z  fotelem kierowcy ergoComfort                   
z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia, fotele przednie                        
z manualną regulacją wysokości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu 5-6 z  fotelem kierowcy ergoComfort                    
z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia, fotele przednie              
z manualną regulacją wysokości.  

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza samochód siódmy z mocą silnika 199 KM ze skrzynią DSG 7 
biegową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ stanowiącego integralną część SIWZ.  

 

Pytanie 11: 

Dotyczy wzoru umowy: 

W § 3 pkt 9 znajduje się zapis: Wynajęte samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, 
czy też informacji reklamowych. Prosiłbym o informację czy dotyczy to także podkładek                    
pod tablice rejestracyjne ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza standardowe nadruki oraz informacje reklamowe zawarte 
na podkładkach pod tablice rejestracyjne. 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy wzoru umowy: 

W  § 3 pkt. 4 znajduje się zapis : Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania, o którym mowa                  
w ust. 3 przekazywane samochody będą sprawdzone pod względem technicznym i gotowe                    
do korzystania oraz zarejestrowane na terenie Poznania. Zapis taki ogranicza możliwość 
przystąpienie do przetargu oferentów, którzy nie mają siedziby lub nie posiadają oddziału  swojej 
firmy na terenie miasta Poznania.  Czy jest możliwość usunięcia zapisu ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż zapis taki ogranicza możliwość 
przystąpienia do przetargu oferentów, którzy nie mają siedziby lub nie posiadają oddziału  swojej 
firmy na terenie miasta Poznania. Praktyka Zamawiającego pokazuje, że nie stanowi  
to ograniczeń.  

 

Pytanie 13: 

W załączniku nr 1 do SIWZ w specyfikacji pojazdu nr 7  występuje element : 
- Wielofunkcyjny stolik środkowy (składany, obrotowy, przesuwany)   
Wszyscy producenci wykazują, że stoliki takie jeśli występują jako element wyposażenia 
standardowego, nie posiadają możliwości obrócenia, tylko: składanie i przesuwanie)  
W związku z czym zwracam się z zapytaniem czy zmienicie  Państwo zapis ? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z rozeznaniem Zamawiającego, na rynku dostępne jest wyposażenie w postaci 
wielofunkcyjnego stolika środkowego (składanego, obrotowego przesuwanego), które spełnia 
wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w samochodzie siódmym 
wielofunkcyjny stolik środkowy (składany i przesuwany).   

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

  Zatwierdził: 

SEKRETARZ  

 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

        /-/  

       Tomasz Grudziak 


