
Kraków, dnia 3.10.2022 roku 
 
 
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 
dot. sprawy: 1/ZP/2022 
 
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Centrum Giełdowe Balicka Sp. z o. o w Krakowie, 
postępowania prowadzonego na dostawę samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym wpłynęły pytania.  
 
Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej: 
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający wskazał „Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji realizowanych w serwisie na terenie 
RP w odległości 100 km od siedziby Zamawiającego.” 
Czy wykonawca ma pokryć koszt samych przeglądach planowych „zgodnie z książką gwarancyjną „czy też koszt 
wymiany części eksploatacyjnych takich jak klocki, tarcze, żarówki, wycieraczki? 
 
Odpowiedź: Przez bezpłatne przeglądy w czasie gwarancji Zamawiający rozumie przeglądy gwarancyjne nie 
obejmujące ponoszenia kosztów za części eksploatacyjnych. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający akceptuje książkę serwisową tylko w formie elektronicznej?  
 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje książkę serwisową w formie papierowej jak również w formie elektronicznej.   
 
 
Pytanie nr 3 
Czy z racji nasilonej liczby zachorowań w okresie jesiennym zamawiający wydłuży termin składania ofert o 7 dni? 
 
Odpowiedź: TAK. 
 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzgodnienie terminu dostawy w formie 
mailowej? 
 
Odpowiedź: TAK. 
 
 
Pytanie nr 5 
Jaki jest szacowany roczny przebieg pojazdu? 
 
Odpowiedź: Szacowany roczny przebieg pojazdu powinien wynieść do 10 tysięcy kilometrów. 
 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o doprecyzowanie określonego wymagania tj: „Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub 
urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca”. Pytanie: Co 
dokładnie Zamawiający ma na myśli? 
 



Odpowiedź: Przez zacytowane określenie Zamawiający rozumie transport uszkodzonego elementu urządzenia lub 
urządzenia (części pojazdu lub pojazdu) podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego. 
 
 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie przez Wykonawcę, w ramach gwarancji, transportu dla 
uszkodzonego i unieruchomionego pojazdu, do najbliższego serwisu w celu dokonania naprawy? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pojazd został dostarczony na koszt Wykonawcy do autoryzowanego serwisu 
oraz zwrócony po naprawie do siedziby Zamawiającego, jeżeli odległość od autoryzowanego serwisu 
przeprowadzającego naprawę przekracza 100 km. 
 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Wykonawca pokrywa koszty transportu 
uszkodzonego i unieruchomionego pojazdu do najbliższego punktu serwisowego w ramach udzielonej gwarancji? 
Koszty transportu pojazdu po naprawie, do siedziby Zamawiającego, nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: NIE 
 
 
Zamawiający równocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2022 r. 
 
Oferty można składać do dnia 12.10.2022 roku do godz. 09:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2022 roku o 
godz. 09:30. 
 
 
 
 
 
Z poważaniem, 


