
 

 

BGK Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

tel. 22 2466210, fax 22 2466298, e-mail: sekretariat@bgkn.pl, www.bgkn.pl 

Kapitał zakładowy 38.500.000 złotych opłacony w całości; Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000494251, NIP: 7010412096 

Strona 1 z 2 
 

Warszawa, 29.05.2018 r.  
 
 

Do: wszystkich Wykonawców  
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 
  
Dotyczy: postępowania pn. „wynajmu samochodów służbowych dla floty BGK Nieruchomości” (numer sprawy: 

148/2018)  
 
Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 
odpowiedzi na pytania Oferentów:  
 

Pytanie nr 1 

Dot. termin realizacji dostawy Skoda Octavia Combi 1.5 TSI; Czy Zamawiający dopuści ewentualne przedłużenie 

terminu dostawy ww. samochodów do grudnia 2018 r.? Niniejsze zapytanie związane jest ze zmiana gamy silników z 

1.4 na 1.5 TSI oraz informacja otrzymana od producenta o wznowieniu produkcji wskazanego modelu w 36 tygodniu 

2018 r.) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy dla pierwszej partii zamówionych aut (dla wersji Skoda 

Octavia Combi 1.5 TSI), zgodnie z harmonogramem produkcyjnym zaplanowanym przez producenta dla tego modelu. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.06.2018 r. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 6.06.2018 do godz. 12.00 

 

Pytanie nr 3 

Dot. pkt. 3 Termin realizacji zakupu ppkt . 1 - Czy wskazany powyżej zapis należy rozumieć w ten sposób, że 

Zamawiający przewiduje odbiór samochodów w okresie 3 lat po cenach wskazanych w ofercie złożonej w 

wymaganym terminie (na zasadach utrzymania niniejszej ceny z ofert)? Pragniemy nadmienić, że niemożliwym jest 

utrzymanie tej samej ceny przez tak długi okres czasu. Prosimy zatem o uszczegółowienie wskazanego zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Cena wskazana w ofercie powinna zostać utrzymana na zakup floty pojazdów dla BGK Nieruchomości S.A. w roku 

kalendarzowym 2018 r. (zamówienia złożone w 2018) 

Ceny pojazdów zamówionych w latach kolejnych mogą być przekalkulowane, przy czym Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wskazania dealera, od którego powinny być zakupione samochody w przypadku, gdy cena zaproponowana 

przez Zleceniobiorcę będzie wyższa niż uzyskana przez Zamawiającego bezpośrednio od dealera dla danej partii 

samochodów. 
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Zamawiający zmienia termin składania ofert na 6.06.2018 do godz. 12.00 
 

 
 

Z poważaniem  
Agnieszka Bolc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


