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Warszawa, 22 maja 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Najem długoterminowy pięciu fabrycznie
nowych (rok produkcji 2017) samochodów osobowych na okres 36 miesięcy dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z usługą zarządzania flotą i ubezpieczeniem”
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu złożenia oferty z dnia 26 maja 2017 r. na dzień
05 czerwca 2017 r. (godzina i miejsce złożenia oferty – bez zmian)?
Uzasadnienie pytania / wniosku:
Zamawiający ogłaszając przetarg w w/w. zamówieniu, określił zgodnie z prawem (tj. ustawą
Prawo Zamówień Publicznych) 8-dniowy termin na złożenia ofert, z uwagi na fakt,
iż w/w. zamówienie jest teoretycznie usługą najmu, o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wartości progowych określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Jednakże z uwagi na fakt, iż ogłoszono o przetargu w dn. 18.05.2017 r. w czwartek,
wyznaczając termin złożenia oferty pisemnej na dzień 26.05.2017 r. na piątek – a dodatkowo:
usługa najmu dotyczy de facto przedmiotu koniecznego do pełnej procedury dostawy,
to mimo teoretycznego charakteru usługowego – zamówienie ma realny charakter dostawy
(której to najkrótszy termin złożenia oferty nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych
od dnia ogłoszenia), gdyż przedmiot usługi musi być dostarczony do Wykonawcy, by ten
mógł dokonać usługi długoterminowego najmu Zamawiającemu.
Dodatkowo – w zakresie zamówienia leży nie tylko realizacja początkowej dostawy,
ale również koniecznego ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz Assistance – co wymaga
zaangażowania stosownego Towarzystwa Ubezpieczeniowego – co implikuje koniecznością
wysłania oferty do takowych, analizy przez nich zapytania, przygotowania oferty
ubezpieczeniowej i przesłania tejże dla Wykonawcy.
Dodatkowo – powyższe zamówienie może zostać ofertowane przez Naszą firmą jako
kwalifikowanego Podwykonawcę firm z branży CFM (wyspecjalizowanych
w długoterminowym najmie), w zakresie których należy – po otrzymaniu oferty
ubezpieczeniowej od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, oraz oferty dostawy od Nas jako
autoryzowanego dealera samochodowego - również dokonać procedury analizy całego
postępowania przetargowego, przygotowania oferty przetargowej wraz z koniecznymi
dokumentami oraz przesłania tejże dla Zamawiającego.
Powyższe oznacza, iż wobec powyższych argumentów – jest niemożliwe przygotowanie
korzystnej i zadowalającej cenowo i merytorycznie dla Zamawiającego oferty
długoterminowego najmu dobrej klasy samochodów z pełnym ubezpieczeniem - w 8 dni
od zamieszczenia ogłoszenia (biorąc pod uwagę dodatkowo okres dwóch dni weekendowych
w dniach 20-21.05.2017 r.).
Mając na uwadze powyższe – wnioskujemy jak na wstępie.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany
terminu składania ofert i że pozostaje przy zapisach SIWZ.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż minimalny 7-dniowy termin na składanie ofert
dotyczy postępowań na usługi i dostawy. Wskazany przez Wykonawcę minimalny 14-dniowy
termin jest terminem wymaganym w przypadku postępowań na roboty budowlane.
Pytanie 2
Jaką liczba samochodów osobowych dysponujecie Państwo na dzień dzisiejszy?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy
dysponuje 5 samochodami osobowymi.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a czas na ich uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty
należy składać do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 26 maja
2017 r. godz. 10:30.
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