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Informujemy, iż w toku prowadzonego po t powania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie:"
ujem bez limitu kilometrów na okres 4 lat następujqcych samochodów:
a) od 9 do 13 szt. samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminow
państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie : obowiqzujqcymi przepisami prawa, wra: z
pakietem ubezpieczen O ,A C. NNW dla kierującego i pasaźerćw w wysoko' ci nie mniej ni: Ja. 000, 00
zl na każda osobę 01'0:: Assistance. wra: : zamontowanym systemem rejestracji egzaminow w każdym
samochodzie zgodnie : opisem przedmiotu zamowienia. "
wpłynęło dnia 26 marca 20 lOr. pytanie następującej
Zagadnienie

dotyczy

treś ci :

4 pkt. 4

4. W ytuacji
braku
możliwo' ci naprawienia
lub u unięcia awarii samochodu
lub systemu
rejestracji
obrazu i dźwięku w ciągu 24 godzin oraz w wypadku
kradzież
samochodu
bądź jego
całkowitego
zniszczenia,
Wynajmując
zobowiązan
je t do zapewnienia
w ciągu 24 godzin od
przyjęcia
zglo zenia o awarii
samochodu
lub
temu reje tracji
obrazu
i dźwięku
oraz
u zkodzeniu,
zni zczeniu
lub
kradzieży,
amochodu
za tępczego
pelniającego
w zelkie
wymagania
jak dla amochodu
za tępowanego,
z tym że amochód
za tępcz
nie musi być
fabrycznie nowy.
Pytanie :
Czy zamawiajacy
dopu zeza zapewnienie
dwóch i więcej
w przypadku
zdarzeń losowych oraz ( kolizji, wypadków

W myśl art. 38 LI t. 2 u tawy z dnia 29 tycznia 2004
r223 poz. 1655) wyjaśniamy:

r.

ramochodów
drogowych

Prawo zamówień

zastępczych
itp.)

publicznych

w ciągu 7 dni

( Oz, U, z 2007

W sytuacji
braku
możliwości
naprawienia
lub usunięcia
awarii
samochodu
lub
ystemu
rejestracji
obrazu i dźwięku w ciągu 24 godzin oraz w wypadku
kradzieży
samochodu
bądź jego
calkowitego
zni zczenia, W najmujący
zobov iązany jest do zapewnienia
w ciągu 24 godzin od
przyjęcia
zgło zenia o awarii
amochodu
lub s stemu
rejestracji
obrazu
i dźwięku
oraz
u zkodzeniu,
zni zczeniu
lub kradzieży,
samochodu
za tępczego
spełniającego
wszelkie
wymagania
jak dla amochodu
za tępowanego,
z tym że amochód
za tępczy nie mu i być
fabrycznie nowy.

Z na zych doświadczeń
wynika, że prawdopodobi
11 two równocze nej zkody dla więcej niżjednego
pojazdu jednocześnie je t znikoma.
Ponadto tego rodzaju ryzyko może b Ć objęte ochroną ub /j1ICCZ niową w ramach podpi anej poli y
przez Wynajmującego.
Dodatkowo
przypadku zai tnienia zdarzeń. król' ch trony nie przewidziały
przy zawarciu urnow tj. nadzw czajną zmian
to unkó
reguluje alt. 357' k.c. względnie inne
przepi y w 'ci ile okre ilonych przypadkach.
dzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
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WORD przeprowadza
eg-zaminy państwowe dla osób
WORD organizuje
kursy i szkolenia

• ubiegających się
o prawo jazdy
• dokształcające kierowców
wykonujących zarobkowy
transport drogowy

• ubiegających się o wymianę prawa
jazdy wydanego za granicą
• kandydat6w na instruktor6w os6b
ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami

• podlegających kontroln
sprawdzeniu kwalifikacji
• kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego umożliwiające
zmniejszenie liczby punkt6w karnych

