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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

"Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat następujących samochodów:
a) od 7 do 11 sztuk samochodów osobowych przy tosowanych do przeprowadzania egzaminów
pań twowych w zakresie prawa jazdy kat. B
b) jednego samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów
państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B+E
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla
kierującego i pasażerów w wysokości nie mniej niż ł 0.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance, wraz
z zamontowanym systemem rejestracji egzaminów w każdym samochodzie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia."

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści
siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią.

l. W treści wzoru umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą nie ma ustępów
mówiących o ytuacji kiedy Użytkownicy pojazdu łamią przepisy ruchu drogowego, co
wtedy się dzieje kto pono i odpowiedzialność? W jaki następuje proces przekazania
danych dotyczących sprawcy wykroczenia? Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii w
treści umowy, aby jasno wynikało, iż za wszystkie tego typu wykroczenia Zamawiający
ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązuje się uregulowania kar wobec organów
ścigania.

Umowa nie może określać odpowiedzialności za lamanie przepisów ruchu drogowego.
Zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeku karnego względnie kodeksu wykroczeń ora:
procedury karne z tym związane.
Informacje o wszelkich uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach wynikających z kolizji i
wypadków drogowych, awariach i usterkach), kradzieży lub wystąpieniu innych zdarzeń
dotyczących samochodu oraz awariach systemu rejestrującego obraz i dźwięk niezwłocznie
po stwierdzeniu uszkodzenia lub innego zdarzenia, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin od
chwili stwierdzenia uszkodzenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy w WORD we
Włocławku) przekazywane są przez Najemcę Wynajmującemu - zgodnie z § 4 umowy.
Podobnie nastąpi proces przekazania danych dotyczących podejrzanego sprawcy
wykroczenia. Jednak ostateczne ustalenie winy określa Sąd w po ·tępowaniu karnym.
Zamawiający nie może przejmować na siebie wszelkiej odpowiedzialnosci za lamanie
przepisów ruchu drogowego, tym bardziej w umowie, gdyż odpowiedzialność tę określa Sąd
w postępowaniu karnym.
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2. W treści wzoru umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą nie ma ustępów
mówiących o sytuacji kiedy Użytkownicy pojazdu dokonają szkody na pojeździe i
zakład ubezpieczeniowy odmawia wyplaty od zkodowania za pow tałą szkodę np. z
powodu tego iż kierujący był pod wpływem alkoholu, co wtedy się dzieje kto ponosi
odpowiedzialność? W jaki następuje proces przekazania danych dotyczących sprawcy
wykroczenia? Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii w treści umowy, aby jasno
wynikało, iż za wszystkie tego typu sytuację Zamawiający ponosi wszelką
odpowiedzialność, zapoznał się z ogólnymi warunkami ubezpieczycieli i zobowiązuje się
uregulowania kar wobec towarzy twa ubezpieczeniowego w sytuacji braku wypłaty
odszkodowania.

Zamawiający nie może przejmować na siebie wszelkiej odpowiedzialności za łamanie
przepisów ruchu drogowego, tym bardziej w umowie, gdyż odpowiedzialność tę określa Sąd
w postępowaniu karnym.
Informacje o wszelkich uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach wynikających z kolizji i

wypadków drogowych, awariach i usterkach), kradzieży lub wystąpieniu innych zdarzeń
dotyczących samochodu oraz awariach systemu rejestrującego obraz i dźwięk niezwłocznie
po stwierdzeniu uszkodzenia lub innego zdarzenia, tj. nie pćźniej niż w ciągu 24 godzin od
chwili stwierdzenia uszkodzenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy w WORD we
Włocławku) przekazywane są przez Najemcę Wynajmującemu - zgodnie z § 4 umowy.
Podobnie nastąpi proces przekazania danych dotyczących podejrzanego sprawcy
wykroczenia. Jednak ostateczne ustalenie winy określa Sąd w postępowaniu karnym.

3. Prosimy o informację ile szacunkowo kilometrów będzie pokonywało jedno auto w
ciągu miesiąca? Warto' ć kilometrowa jest niezbędna do przyjęcia kosztów obslugi
pojazdu podczas trwania kontraktu.

Szacunkowo jedno auto:
a) przystosowane do przeprowadzania egzaminow w zakresie kat B prawa jazdy będzie
pokonywało od 500 km do 1000km miesięcznie
b) przystosowane do przeprowadzania egzaminów w zakresie kat. B+ E prawa jazdy będzie
pokonywało od 800 km do 1500 km miesięcznie

4. Czy pojazd zastępczy podstawiony w ciągu 24h powinien posiadać wszelkie systemy do
monitorowania przebiegu egzaminu? Czy zamawiający dopuszcza możliwość
pod tawienia pojazdu za tępczego bez wszelkich systemów do monitorowania przebiegu
egzaminu?

Pojazd zastępczy podstawiony w ciągu 2-1h powinien posiadać wszelkie systemy do
monitorowania przebiegu egzaminu. Zamawiający nie dopuszcza możliwosci
podstawienia pojazdu zastępczego bez wszelkich systemów do monitorowania
przebiegu egzaminu.

5. Czy zamawiający dopuszcza amochód osobowy przystosowany do przeprowadzania
egzaminów pań twowych w zakre ie prawa jazdy kategorii B+E o Masie Całkowitej
2140 kg nie przekraczającej max 3500 kg ?

Zamawiający nie dopuszcza samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania
egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii B+E o Masie Całkowitej 2140 kg
nieprzekraczajqcej max 3500 kg
Dopuszczalna Masa Całkowita samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania
egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii B+ E powinna wynosić powyżej
2200 kg i nieprzekraczać max 3500 kg.
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6. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ w załączniku nr lA do SIWZ
w punkcie l. parametry podstawowe - L.p.4 silnik o zapłonie iskrowym o pojemności
998 cm" do 1400 cm" (włącznie), zasilany benzyną?

Zamawiający nie uzna za spełniający wymagania SIWZ w załączniku nr lA do SIWZ w
punkcie l. parametry podstawowe - L.p.4 silnik o zaplonie iskrowym o pojemności 998 cm'
do 1400 cm) (wlqcznie), zasilany benzyną.

7. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIW Z w załączniku nr lB do SIWZ
w punkcie l. parametry podstawowe - L.p. 22 dwa rodzaje ogumienia "zimowe" na
felgach aluminiowych i " letnie" na felgach aluminiowych.

Zamawiający nie uzna za spelniający wymagania SIWZ w załączniku nr l B do SIWZ
w punkcie l. parametry podstawowe - L.p. 22 dwa rodzaje ogumienia ..zimowe" na Jelgach

aluminiowych i..letnie" na felgach aluminiowych.
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