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          Warszawa, 22.11.2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na najem/leasing samochodów osobowych. 

(sprawa: KZP/09/2017).  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015r poz.2164), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawców: 

 

1. 

Dot. §3 pkt. 4    
Wraz z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu Pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

właściwy dla przekazywanego Pojazdu: dowód rejestracyjny, dwa komplety kluczyków/pilotów, polisę 

ubezpieczeniową, instrukcję obsługi, kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta Pojazdu.  

 

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga przekazania pojazdu wraz z stałym dowodem rejestracyjnym czy 

tymczasowym? 
 

Odpowiedź: Dopuszcza się przekazanie pojazdu z dowodem tymczasowym. 

 

2. 

Dot. §9 pkt. 1    
W przypadku, gdy korzystanie z Pojazdu nie będzie możliwe, w szczególności z powodu wykonywania 

Obsługi Serwisowej, przedłużającej się ponad 24 godziny lub likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, 

Wykonawca zapewni, bez dodatkowych opłat, Pojazd zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach 

technicznych od Pojazdu zastępowanego, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niż rok od daty 

produkcji Pojazdu zastępowanego. 

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza auto zastępcze o takich samych parametrach ale z datą produkcji 

wcześniejszą niż rok produkcji Pojazdu zastępowanego? 

 

Odpowiedź: Tak.  
 

3. 

Dot. §10 pkt. 1     
Wykonawca, w ramach Obsługi Serwisowej zobowiązuje się w szczególności do: 

2) utrzymywania powłoki lakierniczej w należytym stanie technicznym (usuwanie drobnych uszkodzeń); 

 

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie jakie uszkodzenia Zamawiający ma na myśli? Czy nie są to naprawy 

pokrywane w zakresie ubezpieczenia Pojazdu po zgłoszeniu ich przez użytkownika? 
 

Odpowiedź: Tak, są to naprawy wykonywane w ramach ubezpieczenia Pojazdu, po zgłoszeniu ich przez 

użytkownika.  

 

 

4. 
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Dot. §14 pkt. 3     
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dwa razy w roku sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór 

roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany wskazanych przez Wykonawcę nie dalej niż w 20 km 

od siedziby Zamawiającego lub z wykorzystaniem usługi door to door, której koszt ponosi Wykonawca.  

 

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli usługę door to door w tylko i wyłącznie w momencie kiedy najbliższy 

punkt wymiany będzie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego tj. Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa? 
 

Odpowiedź: Tak. Usługa door to door stosowana jest w momencie, gdy do najbliższego punktu wymiany opon jest 

ponad 20 km od siedziby Zamawiającego. 

 

5. 

Dot. §15 pkt. 2 

Miesięczna kwota czynszu będąca sumą czynszu za wynajem 6x Pojazdu w kategorii C, wynajem 1 

Pojazdu w kategorii K1, wynajem 1 z pojazdu w kategorii K2 - zgodna z Ofertą, wynosi ……… zł brutto, 

jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega zmianie, z wyjątkiem ustawowej zmiany 

dotyczącej podatku VAT (podatek od towarów i usług). 

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza regulowanie sumy czynszu na podstawie 2 Faktur? Jedna za cześć 

finansową, druga za serwis techniczny oraz ogumienie? 
 

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się przedstawianie dwóch faktur.  

 

6. 

Dot. §16 pkt. 5 

 
Czynsz najmu Pojazdu płatny będzie w okresach rozliczeniowych obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy. 

Czynsz najmu Pojazdu za niepełny miesiąc każdorazowo wyliczany będzie w następujący sposób: wysokość 

czynszu za jeden miesiąc świadczenia usługi podzielona przez ilość dni danego miesiąca i pomnożona przez 

ilość dni świadczenia usługi w tym miesiącu.  

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie za pełny miesiąc ( bez względu na rozpoczęcie terminu 

świadczenia usługi) w przypadku części finansowej czynszu najmu  i proporcjonalnie w przypadku części 

serwisowej + opony? 
 

Odpowiedź: Nie. Nie dopuszcza się takiej sytuacji. 

 

7. 

Dot. §16 pkt. 7 

Faktury będą wystawiane na: 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

Al. Jerozolimskie 202 

02 – 486 Warszawa 

NIP 525 – 000 – 88 – 15 

Czynsz będzie płatny w ciągu 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
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Kwota o której mowa w §15 ust. 5 będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza płatność czynszu w ciągu 21 dni od daty wystawienia FV? Nie 

mamy wpływu na termin dostarczenia FV Zamawiającemu.  
 

Odpowiedź: Nie. Termin płatności określony jest na 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywę usługę e-Faktury? Wówczas informacja o 

wystawionej FV będzie przychodziła na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Osoba 

upoważniona będzie mogła pobrać FV z Portalu Klienta po otrzymaniu informacji o jej wystawieniu. 
 

Odpowiedź: Tak.  

 

8. 

Dot. §20 pkt. 3 
W przypadku przeznaczenia Pojazdu do kasacji lub jego utraty Wykonawca zastąpi utracony Pojazd innym 

Pojazdem osobowym o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż utracony Pojazd, w terminie 8 

tygodni od dnia podjęcia decyzji o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez 

właściwy organ.  

 

Pytanie: Czy Zamawiający rozumie przez ww. zastąpienie również podpisanie nowej umowy wynajmu 

długoterminowego na zastępowane auto na 24 miesięczny okres czy na okres pozostały do zakończenia 

pierwotnej umowy? 
 

Odpowiedź: Nie będzie podpisana nowa umowa najmu. Zmiana auta wprowadzona będzie aneksem do umowy – 

bez zmiany warunków finansowych.  

 

Np. w 11 miesiącu trwania umowy auto ulega szkodzie całkowitej. Oddajemy do użytku Zamawiającego 

nowe auto. Czy w związku z tym Zamawiający chce kontynuować umowę na inne auto do okresu 24 

miesięcy (co rodzi ryzyko zmiany kwalifikacji umowy i konieczność prowadzenia ewidencji przebiegów 

przez Zamawiającego) czy jest podpisywana nowa umowa na okres spełniający podatkowe kryteria 

kwalifikacji umów najmu? 
 

Odpowiedź: Auto nie musi być nowe, ma być o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż utracony 

Pojazd, tj. np. o przebiegu 30 tys. km. Preferencją Zamawiającego jest utrzymanie umowy najmu w pierwotnym 

terminie 24 miesięcy, niezależnie od ew. wymiany uszkodzonego auta. 

Ewidencja przebiegu pojazdów jest prowadzona.  
 

 

Ponadto udzielamy sprostowania do odpowiedzi udzielonych w dniu 20 listopada 2017 (Pytanie 1 

oraz 3) 
 

Pytanie 1  
Czy zamawiający dopuszcza, aby pojazdy K1 oraz K2 były wyposażone w silniki o mocy 95 KM? 

Odpowiedź 

 Tak. Zamawiający dopuści w/w pojazdach silniki o mocy nie mniejszej niż 90 KM.  
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Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuszcza, aby odbiór pojazdów nastąpił w siedzibie wykonawcy? Jeżeli tak, to czy 

akceptuje również opcję dostarczenia już zarejestrowanych pojazdów, do siedziby Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza odbioru pojazdów w siedzibie Wykonawcy. Wymagana jest dostawa 

przedmiotu zamówienia (tj. pojazdów do użytku – zarejestrowanych) do siedziby Zamawiającego. 

 

 

 


