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Dotyczy postępowania  nr  SAI.272.2.19.2020  

na : 

leasing fabrycznie nowego elektrycznego  samochodu  osobowego na okres 3 lat wraz z 

pełną obsługą serwisową i ubezpieczeniem w  zakresie  OC,  AC,  NNW,  zgodnie  z  

minimalnymi wymaganiami wskazanymi w  załączniku nr 1 – bez wpłaty własnej i 

wykupu pojazdu. 

 

Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki dokonuje modyfikację 

postępowania  nr SAI.272.2.19.2020: 

1. W ogłoszeniu i Istotnych Warunkach Zamówienia, w Formularzu ofertowym,  

Formularzu cenowym zmienia się nazwę przedmiotu zamówienia na najem  

fabrycznie nowego elektrycznego samochodu osobowego na  3  lata z pełną 

obsługą  serwisową i ubezpieczeniem OC,AC,NNW  zgodnie  z minimalnymi 

wymaganiami  wskazanymi w załączniku  nr 1. 

W załączeniu nowy Formularz ofertowy - załącznik nr 2 

Usuwa się kody CPV  

2. W Rozdziale X zmienia się  nazewnictwo postępowania: „Przetarg na najem 

samochodu SAI.272.2.19.2020” 

3. Zmienia się zapis w Rozdziale  XI   w IWZ Opis sposobu obliczania ceny  i otrzymuje 

on brzmienie: 

1) Na Formularzu Ofertowym (załącznik Nr 2 do IWZ) należy przedstawić cenę brutto za 

cały przedmiot zamówienia tj. wraz z kwotą podatku VAT. 

2) Na Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do IWZ) należy przedstawić cenę netto za 1 m-

c najmu ,  wartość  netto i wartość brutto za 36  miesięczny najem oraz podatek VAT. 

3) Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po  

przecinku. 

4) Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia, tj. Obsługę techniczną 

samochodu w pełnym zakresie: planowane przeglądy, badania techniczne, kontrole, 

naprawy eksploatacyjne wynikające z normalnego zużycia w tym: naprawy zespołów 

mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych czy elektronicznych, dolewki płynów i 

olejów, interwencje między przeglądowe, wymiana żarówek, piór wycieraczek, akcje 

serwisowe, ubezpieczenie samochodu  
5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
6) Cena netto  przez okres trwania umowy jest stała. Zmianie może ulec cena brutto w 

wyniku zmiany ustawowej stawki VAT o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez wykonawcę. 

7) Konsekwencja złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną 

słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną 

słownie. 

W załączeniu nowy Formularz cenowy- załącznik nr 3 



 

 

4. W załączniku nr 1   - Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie 

oferowanego pojazdu, zmienia się zapisy w Parametrach finansowania  

na  
PARAMETRY FINANSOWANIA 

Lp. PARAMETRY  najmu WYMAGANY PARAMETR 

1. Okres najmu 36 miesięcy  

2. Waluta  PLN 

3. Zakończenie umowy  zwrot pojazdu do Wykonawcy 

4. Raty najmu Miesięczne – równe  
 
Zamawiający dopuszcza aby pierwsza i / 
lub ostatnia rata najmu różniły się 
wysokością. 

5. Obsługa techniczna samochodu w pełnym zakresie: 
planowane przeglądy, badania techniczne, kontrole, 
naprawy eksploatacyjne wynikające z normalnego zużycia 
w tym: naprawy zespołów mechanicznych, elektrycznych, 
hydraulicznych czy elektronicznych, dolewki płynów i 
olejów, interwencje między przeglądowe, wymiana 
żarówek, piór wycieraczek, akcje serwisowe, 
ubezpieczenie samochodu  

Wliczone w cenę najmu 

 W załączeniu  nowy  załącznik nr 1 

 

Z uwagi na powyższe modyfikacje  zmienia się załącznik nr 4  - Istotne postanowienia 

umowy. 

 

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawcy, Zamawiający przekazuje treść zapytania 

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu w kolorze srebrny metalik? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Tak, Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie pojazdu w kolorze srebrny metalik.  

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do IWZ – Wykaz parametrów technicznych i wymagane 

wyposażenie oferowanego pojazdu. 

 

Pytanie nr 2 

W IWZ oraz formularzu ofertowym określiliście Państwo przedmiot zamówienia jako najem 

samochodu, natomiast w zał. nr 4 do IWZ – „Istotnych postanowieniach umowy” opisujecie 

Państwo przedmiot umowy jako leasing operacyjny. W naszej ocenie - w oparciu o opis 

przedstawiony przez Zamawiającego -  jest to najem  fabrycznie nowego elektrycznego 

samochodu osobowego na okres 3 lat wraz z pełną obsługą serwisową ( w tym wymianą opon 

na zimowe ) i ubezpieczeniem OC, AC, NNW w okresie najmu, bez wpłaty własnej i bez 

wykupu pojazdu na koniec umowy – a więc są to wszystkie cechy dotyczące najmu 

długoterminowego i nie jest to leasing operacyjny w klasycznej czystej formie.  

Prosimy o doprecyzowanie czego tak naprawdę oczekuje Zamawiający? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Przedmiotem zamówienia jest najem fabrycznie nowego elektrycznego samochodu 

osobowego  na 3 lata z pełną obsługą serwisową i ubezpieczeniem OC, AC, NNW.  



 

Pytanie nr 3 

Prosimy o podanie jaką ilość przejechanych kilometrów przewiduje Zamawiający w ciągu 

trzech lat najmu auta.  Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia raty najmu 

długoterminowego 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający przewiduje przejechanie  3600 km w ciągu trzech lat najmu samochodu. Jest to 

oczywiście ilość prognozowana.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oferowanego 

pojazdu  

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3- Formularz cenowy 

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

  (-)Cezary Łukaszewski 

Przewodniczący Zarządu  


