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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Dotyczy:" Dostawy ambulansów drogowych typu C —szt.8", nr sprawy TP/227/2019 

Pytania 

1. Prosimy o dopuszczenie dostawy na ko łach co zmniejszy koszt dostawy. 
2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiaj ącego o okre ślenie czy przegl ądy okresowe 
samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie 
gwarancji maj ą  być  wliczone w cenę  oferty - tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego 
producenta (to mo że podnieść  jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wlicza ć  ich w 
cenę  oferty i Zamawiaj ący każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie p łacił . 
Wykonawca podkre ś la, że nie chodzi o gwarancj ę , która jest bezp łatna ale o standardowe 
przeglądy które są  niezbędne w celu jej utrzymania. 
3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiaj ącego o określenie czy przegl ądy okresowe 
zabudowy medycznej, maj ą  być  wliczone w cenę  oferty czy wykonawca ma nie wlicza ć  ich w 
cenę  oferty i Zamawiaj ący każdorazowo podczas wizyty serwisu b ędzie za nie płaci ł . 
Wykonawca podkre ś la, że nie chodzi o gwarancj ę, która jest bezpłatna ale o standardowe 
przeglądy które są  niezbędne w celu jej utrzymania. 
4. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiaj ącego o okre ś lenie czy przegl ądy okresowe 
sprzętu medycznego, maj ą  być  wliczone w cenę  oferty czy wykonawca ma nie wlicza ć  ich w 
cenę  oferty i Zamawiaj ący każdorazowo podczas wizyty serwisu b ędzie za nie p łacił . 
Wykonawca podkre śla, że nie chodzi o gwarancj ę , która jest bezpłatna ale o standardowe 
przeglądy które są  niezbędne w celu jej utrzymania. 
5. Jeś li Zamawiaj ący pokrywa koszty przegl ądów, prosimy o potwierdzenie, i ż  również  na 
własny koszt dostarczy oraz odbierze ambulans. 
6. Prosimy o potwierdzenie, i ż  koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiaj ący. 
7. Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zak ładanego przebiegu 
rocznego. 
8. Prosimy o okre ś lenie marki i modelu radiotelefonu przewo źnego jaki będzie montowany 
w ambulansie abyśmy mogli przygotować  odpowiedni uchwyt. 
9. Czy Zamawiaj ący dopuści realizacj ę  do 3 1.03.2020? 
10. Czy w razie przed łużenia przez Ministerstwo terminu dostawy ambulansu, Zamawiaj ący 

zgodzi się  aneksować  umowę  w zakresie późniejszego terminu dostawy? 
11. Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę  na termin dostawy ambulansu do ko ńca 2019 roku? 
12. Czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę  na odbiór pojazdu w siedzibie producenta ambulansu? 
13. Prosimy o odpowiedz' czy zamawiaj ący zrezygnuje z wymogu posiadania wadium? 

Odpowiedzi 

1. Dopuszczamy dostaw ę  ambulansów na ko łach 
2. Nie. Przeglądy po stronie Zamawiaj ącego 
3. Nie. Przeglądy po stronie Zamawiaj ącego 
4. Nie. Przegl ądy po stronie Zamawiaj ącego 
5.Tak 
6.Tak 



7. Zakładany szacunkowy przebieg roczny jednego ambulansu wynosi 59000 krn. 
8. Radiotelefon Motorola DM 3601 
9. Nie 
10.Nie 
11. Termin dostawy jak w SIWZ 
12. Nie 
13.Nie 
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