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Opis przedmiotu zamówienia dla Dialogu Technicznego  poprzedzaj ącego 
ogłoszenie post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w spraw ie 
wyboru Wykonawcy na  
„Wynajem długoterminowy i carsharing samochodów na potrzeby obsługi 
transportowej Urz ędu Miasta Łodzi”  
 
 
Przedmiot dialogu technicznego: 
 Pozyskanie niezbędnej wiedzy do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określenia warunków dotyczących wyłonienia Wykonawcy zamówienia.  
 
Wstępny ogólny opis przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia publicznego 
oraz zagadnień do Dialogu: 
 
Parametry techniczno-u żytkowe pojazdów 
• parametry techniczne pojazdu, 
• 8 samochodów osobowych w klasie D (nadwozie sedan, paliwo benzyna),  
• 5 samochodów osobowych w klasie C (nadwozie hatchback, paliwo benzyna),  
• 2 samochody osobowe w klasie C (nadwozie kombi, paliwo benzyna),  
• 11 samochodów osobowych w klasie B (nadwozie hatchback, paliwo benzyna),  
• 1 samochód ciężarowy do 7,5 t, 
• 2 mikrobusy (8+1 miejscowy i co najmniej 17+1 miejscowy). 
• norma spalania dla wszystkich pojazdów Euro 6, 
• samochody klasy D preferowane hybrydowe, samochody klasy B i C preferowane 

z fabryczną instalacją LPG, 
• samochody klasy D – z maksymalnym wyposażeniem zapewniającym 

bezpieczeństwo jazdy wszystkich osób w pojeździe oraz samochody klasy B i C  
z wysokim poziomem systemów bezpieczeństwa jazdy, 

• rejestrator jazdy i GPS. 
 

2. Warunki u żywania pojazdów 
• wpływ okresu najmu, limitu km na cenę usługi, 
• używanie pojazdów w ruchu krajowym i zagranicznym, 
• koszty i opłaty związane z używaniem pojazdów, jaki zakres obowiązków 

użytkownika, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, oleju silnikowego, wymiana 
wycieraczek, filtrów, opon (w tym zimowe), 

• średni roczny limit km, 
• możliwość wymiany co najmniej 1 pojazdu na nowy o tych samych parametrach  

i wyposażeniu po 24 miesiącach trwania umowy, 
• aplikacja do zarządzania flotą, 
• koszty usługi (bez wkładu własnego), opłaty za przekroczenie limitu km, 
• warunki garażowania pojazdów (np. garaż, wiata). 

 
3. Serwis i przegl ądy techniczne 
• zakres usługi serwisowej i obsługi technicznej, 
• samochód zastępczy – warunki i czas dostarczenia pojazdu o tych samych 

parametrach w przypadku niemożliwości korzystania z pojazdu (np. awaria, 
wypadek, przegląd), 
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• serwis ogumienia. 
 
4. Ubezpieczenia pojazdów 
• zakres ubezpieczenia (OC, AC, NNW i Assistance), (bez udziału własnego, 

franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz ze zniesioną amortyzacją 
części), 

• zasady likwidacji szkód komunikacyjnych, 
• Wynajmujący nie ponosi dodatkowych kosztów napraw nieobjętych polisą 

ubezpieczeniową i nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z realizacją 
usług w ramach polisy ubezpieczeniowej (wyjątki). 
 

5. Warunki umowy 
• prawo opcji, 
• możliwość korzystania z kolejnych pojazdów (nie wchodzących w skład 

zamówienia) w krótkich okresach czasu (2-3 miesiące), 
• zmiany umowy,  
• wypowiedzenie umowy, 
• kary umowne, 
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
• podwykonawcy, 
• zakończenie umowy i zwrot pojazdów. 
 
6. możliwo ści i warunki korzystania z pojazdów klasy B i C w r amach 
carsheringu. 
 
Celem dialogu technicznego jest: 
1. Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wskazanie optymalnych trybów zlecenia przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 

zamierzonego przez Zamawiającego celu. 
3. Poznanie potencjalnych Wykonawców w celu optymalizacji wymagań stawianych 

przez Zamawiającego w zakresie zlecanych prac. 
4. Pozyskanie wiedzy na temat możliwych kryteriów wyboru najlepszej oferty  

i sposobu jego weryfikacji.  
5. Pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kosztów wykonania zamówienia.  
 
 
Efekty dialogu technicznego: 
1. Ukształtowanie warunków zamówienia adekwatnych do potrzeb Zamawiającego 

oraz oferty rynkowej.  
2. Sformułowanie wymogów stawianych Wykonawcy zamówienia; 
3. Określenie czasu wykonania zamówienia; 
4. Określenie kosztów wykonania zamówienia; 
5. Wskazanie wymogów koniecznych do spełnienia po stronie Zamawiającego  

w związku z planowaną realizacją zamówienia; 
6. Sformułowanie merytorycznych i organizacyjnych założeń, na podstawie których 

zostanie stworzony zespół, odpowiadający za nadzór nad realizacją zamówienia. 
 


