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                       Bychawa, dn. 05.07.2019 r. 
 
 
 

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 5) 

 
 
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.  

Dla klauzuli strajków i zamieszek 
wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności 

Zamawiający wprowadza dla Klauzuli strajków i 
zamieszek limit w wysokości  100 000,00 zł. 
Ponadto zamawiający informuje, że w zakresie tejże 
klauzuli zastosowanie będzie miała treść zgodna z 
OWU Wykonawcy wybranego w postępowaniu.  

2.  

Dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta 
wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 
odpowiedzialności 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział I w pkt 5.43., który otrzymuje 
brzmienie: 
5.43. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 

wyrządzone przez zwierzęta, do limitu w wysokości 

30 000,00 zł. 

3.  
Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli bez 
spornej wypłaty odszkodowania do klauzul 
fakultatywnych 

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w 
zapytywanym zakresie.  

4.  

W ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej dla pkt 4.19 szkody wyrządzone w 
mieniu powierzonym ( ruchomym i  
nieruchomościach) podczas wykonywania 
przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, 
konserwacji, czyszczenia lub innych usług, 
w tym w ramach usługi pomocy drogowej z 
podlimitem 300.000zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
załączniku nr 1a do SIWZ dotyczącym I części 
zamówienia, rozdział III w pkt 4.19., który 
otrzymuje brzmienie: 
4.19. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym 

(ruchomym i nieruchomościach) podczas 

wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, 

naprawy, konserwacji, czyszczenia lub innych usług, 

w tym w ramach usługi pomocy drogowej, do 

wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 
wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 
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W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia 
terminu składania ofert. Obowiązuje zmieniony na dzień 16.07.2019 r. termin 
składnia ofert. 

 


