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                       Bychawa, dn. 04.07.2019 r. 
 
 
 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 3) 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert: 
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o.” 
 

ODPOWIEDZI 
 

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
prowadzonym postepowaniu 
 
L.p. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie 

1.  

Prosimy o wykreślenie zapisu w 
ubezpieczeniu autocasco: 
Zakres terytorialny: RP, Europa i inne kraje 

wymienione w OWU Auto Casco wykonawcy 

oraz Ukrainę, Litwę i Białoruś. 

I zastąpienie poniższym zapisem: 
Zakres terytorialny Europa, przy czym na 

terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i 

Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje 

działania osób trzecich oraz zdarzeń 

polegających na utracie pojazdu lub jego 

części w wyniku kradzieży 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części 
zamówienia w pkt 2.4, który otrzymuje brzmienie: 
2.4 Ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzenia 

AUTO CASCO  

Wymagany zakres ubezpieczenia – uszkodzenie, 

utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego 

pojazdu i wyposażenia oraz utrata elementów 

pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń 

niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby 

upoważnionej do korzystania z pojazdu, w 

szczególności obejmujący szkody powstałe w 

pojeździe lub jego wyposażeniu polegające w na: 

• uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo 

wyposażenia, w tym kasowników, radiotelefonów, 

systemów automatycznego gaszenia pożaru w 

komorze silnika, tablic kierunkowych, sterowników 

tablic, biletomatów, systemów pozycjonowania GPS, 

tablic informacyjnych, zegarów elektronicznych, 

systemów monitoringu pojazdów, sterowników 

kasowników, itp. w związku z ruchem lub postojem 

wskutek zderzenia pojazdów (w tym pojazdów 

Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 

o.o., będących jego własnością lub w użytkowaniu na 

mocy umowy korzystania z cudzej rzeczy), albo 

zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami 

pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz 

ubezpieczonego pojazdu, 

• uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo 

wyposażenia, w tym kasowników, radiotelefonów, 

systemów automatycznego gaszenia pożaru w 

komorze silnika, tablic kierunkowych, sterowników 

tablic, biletomatów, systemów pozycjonowania GPS, 

tablic informacyjnych, zegarów elektronicznych, 
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systemów monitoringu pojazdów, sterowników 

kasowników, itp. wskutek zdarzeń losowych, w 

szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, 

zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu 

atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, 

zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania 

czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 

z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, 

którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, 

• uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia, w tym 

kasowników, radiotelefonów, systemów 

automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika, 

tablic kierunkowych, sterowników tablic, 

biletomatów, systemów pozycjonowania GPS, tablic 

informacyjnych, zegarów elektronicznych, systemów 

monitoringu pojazdów, sterowników kasowników, itp. 

w związku z ruchem lub postojem wskutek działania 

osób trzecich, w tym również włamania, 

• uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego 

części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w 

następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 

użycia (określonego w art. 289 k.k.), 

• uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których 

przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 

medycznej, 

• kradzieży pojazdu, przez którą rozumie się: 

1)  kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 

2)  kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego 

części lub wyposażenia; 

3)  kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 

280 k.k., tzw. rozbój). 

Zakres terytorialny: Zakres terytorialny Europa, 

przy czym na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, 

Albanii i Mołdawii ubezpieczenie nie obejmuje 
działania osób trzecich oraz zdarzeń 

polegających na utracie pojazdu lub jego części w 

wyniku kradzieży. 

2.  

Prosimy o wykreślenie zapisu w zasadach 
likwidacji szkód: 
a. Szkody będą naprawiane przez własne 

służby remontowe Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. chyba 

że charakter i rozmiary szkody wymagają 

naprawy przez wyspecjalizowany zakład 

naprawczy. 

b. Kalkulacja naprawy sporządzana będzie 

w oparciu o system (Audatex, Eurotax), w 

którym wyceniana była wartość pojazdu, 

przy zastosowaniu stawki za 1 rbg równej 

90,00 zł netto; w razie braku danego modelu 

w systemach eksperckich kosztorys może być 

sporządzony w systemie producenta 

pojazdu. 

c.  Materiały i części zamienne rozliczane 

będą po kosztach ich zakupu. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 4.2., 
4.3., 4.4. z Załącznika nr 1b do SIWZ dotyczącym II 
części zamówienia. 

3.  

Prosimy o wykreślenie zapisu w zasadach 
likwidacji szkód: 
W przypadku szkód drobnych, nie 

przekraczających 8 000,- zł, naprawianych 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części 
zamówienia w pkt 4.10, który otrzymuje brzmienie: 
4.10. W przypadku szkód drobnych, nie 
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przez własne służby remontowe, Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu 

samodzielnie, wykonuje dokumentację 

fotograficzną, sporządza kosztorys szkody i 

przystępuje do naprawy. 

I zastąpienie poniższym zapisem: 
W przypadku szkód drobnych, nie 

przekraczających 2 000,- zł, naprawianych 

przez własne służby remontowe, Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu 

samodzielnie, wykonuje dokumentację 

fotograficzną, sporządza kosztorys szkody i 

przystępuje do naprawy. 

przekraczających 2 000,- zł, naprawianych przez 

własne służby remontowe, Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dokonuje 

oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, 

wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza 

kosztorys szkody i przystępuje do naprawy. 

4.  

Prosimy o wykreślenie zapisu w zasadach 
likwidacji szkód: 
W przypadku szkód nie przekraczających 8 

000,00 zł naprawianych przez 

wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, 

kosztorys potwierdzający kwalifikację 

zdarzenia do szkód drobnych, sporządza 

zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz 

z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie 

i dokumentację fotograficzną 

Ubezpieczający przekazuje 

Ubezpieczycielowi. 

I zastąpienie poniższym zapisem: 
W przypadku szkód nie przekraczających 2 

000,00 zł naprawianych przez 

wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, 

kosztorys potwierdzający kwalifikację 

zdarzenia do szkód drobnych, sporządza 

zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz 

z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie 

i dokumentację fotograficzną 

Ubezpieczający przekazuje 

Ubezpieczycielowi. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części 
zamówienia w pkt 4.11, który otrzymuje brzmienie: 
4.11. W przypadku szkód nie przekraczających 2 

000,00 zł naprawianych przez wyspecjalizowany 

warsztat zewnętrzny, kosztorys potwierdzający 

kwalifikację zdarzenia do szkód drobnych, 

sporządza zakład naprawczy; kosztorys naprawy 

wraz z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie i 

dokumentację fotograficzną Ubezpieczający 

przekazuje Ubezpieczycielowi. 

5.  

Prosimy o wykreślenie zapisu w zasadach 
likwidacji szkód: 
a. W przypadku szkód, których szacunkowa 

wartość przekracza kwotę 8 000,00 zł, 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. jest zobowiązane do zgłoszenia szkody 

w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia 

wiadomości o jej zaistnieniu, a 

Ubezpieczyciel – do przeprowadzenia 

oględzin w przeciągu 2 dni roboczych 

poczynając od dnia następnego od dnia 

zgłoszenia szkody (w przypadku dni wolnych 

lub świąt – w ciągu 2 dni roboczych po tych 

dniach) i przedstawienia kosztorysu 

naprawy w następnym dniu roboczym od 

dnia oględzin.  

I zastąpienie poniższym zapisem: 
W przypadku szkód, których szacunkowa 

wartość przekracza kwotę 2 000 zł 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. jest zobowiązane do zgłoszenia szkody 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części 
zamówienia w pkt 4.13, który otrzymuje brzmienie: 
4.13. W przypadku szkód, których szacunkowa 

wartość przekracza kwotę 2 000 zł Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest 

zobowiązane do zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni 

roboczych od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu, 

a Ubezpieczyciel – do przeprowadzenia oględzin w 

przeciągu 2 dni roboczych poczynając od dnia 

następnego od dnia zgłoszenia szkody (w przypadku 

dni wolnych lub świąt – w ciągu 2 dni roboczych po 

tych dniach) i przedstawienia kosztorysu naprawy w 

następnym dniu roboczym od dnia oględzin.  

Do zgłoszenia szkody „Bychawskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. dołączy dokumentację 

merytoryczną  zawierającą: 

a) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, w 

którym powstała szkoda, 

b) kserokopię prawa jazdy kierowcy, który kierował 

pojazdem w momencie zaistnienia szkody, 
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w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia 

wiadomości o jej zaistnieniu, a 

Ubezpieczyciel – do przeprowadzenia 

oględzin w przeciągu 2 dni roboczych 

poczynając od dnia następnego od dnia 

zgłoszenia szkody (w przypadku dni wolnych 

lub świąt – w ciągu 2 dni roboczych po tych 

dniach) i przedstawienia kosztorysu 

naprawy w następnym dniu roboczym od 

dnia oględzin. 

c) informację ze zdarzenia wykonaną przez 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 

która to zawierać będzie niezbędne informację o 

okolicznościach zdarzenia i jego uczestnikach, oraz 

dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu 

wykonaną na miejscu zdarzenia. 

6.  

Prosimy o wykreślenie: 
Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez 

pojazdy obce a rozliczone z jego własnych 

polis AC (szkody z regresem) nie będą 

wliczane przez Ubezpieczyciela do wartości 

szkodowości Ubezpieczającego pod 

warunkiem spłaty regresu. Do chwili spłaty 

(jednak nie dłużej niż 2 lata od daty 

zgłoszenia) szkody będą obciążały historię 

szkodową Ubezpieczającego. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 4.14. 
z Załącznika nr 1b do SIWZ dotyczącym II części 
zamówienia. 

7.  

Proszę o informację do czego 
wykorzystywane są pojazdy specjalne o nr 
rej. LUB0455F oraz LUB8338F 

Zamawiający informuje, że pojazdy specjalne o nr 
rej. rej. LUB0455F oraz LUB8338F są pojazdami 
przeznaczonymi do wywozu nieczystości płynnych 
oraz wykonywania płukania kanalizacji sanitarnej  

 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 
wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 
 
 

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami i zmianami do SIWZ nie przewiduje się 
przesunięcia terminu składania ofert.  

 


