
 Bychawa, 11.12.2020 r.  

 
Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1) 

 
 
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 
postępowaniu 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 
Dotyczy: ogłoszonego konkursu ofert nr ZU.271.10.2020 z dnia 03.12.2020 r.                                    na 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW BYCHAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.” (…) prosi o udzielenie informacji w zakresie: 
Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia 
oraz dane do oceny ryzyka. 

1.  

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w 
pkt 11 w odniesieniu do jakichkolwiek                    
z ubezpieczeń wykonawca rezygnuje ze 
stosowania składki minimalnej z polisy, bez 
względu na długość okresu ubezpieczenia – 
wprowadzenie stawek minimalnych? 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie 
stawek minimalnych w odniesieniu do 
jakichkolwiek z ubezpieczeń.  

2.  

Czy  Zamawiający prowadzi wysypisko 
śmieci, sortownię odpadów komunalnych ? 

Zamawiający informuje, że posiada  
zrekultywowane i zamknięte już 
składowisko odpadów śmieci, które nie 
zostało zgłoszone do ubezpieczenia.  

Załącznik nr 1a do SIWZ, 
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

3.  

Prosimy o informacje czy Zamawiający zgłosi 
do ubezpieczenia na podstawie pkt 3.1 
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, 
kioski), szklarnie. Jeżeli tak prosimy o podanie 
ich wartości. 

Zamawiający informuje, że nie zgłasza i nie 
zgłosi do ubezpieczenia straganów, kiosków 
oraz szklarni.  

Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia,  
Ubezpieczenie od uszkodzenia i utraty auto casco : 

4.  

Prosimy o informację w pkt  
2.3.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub 
zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia 
przewidzianego przez producenta pojazdu 
umożliwiającego uruchomienie silnika lub 
odblokowanie zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych – limit 
odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł na 
wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie 
ubezpieczenia. 
2.3.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
o uszkodzenia mechanizmów silnika na skutek 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
w załączniku nr 1b do SIWZ, punkty 2.3.3. 
oraz 2.3.4, które otrzymują brzmienie:  
2.3.3. Rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń 
przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub 
innego urządzenia przewidzianego przez 
producenta pojazdu umożliwiającego 
uruchomienie silnika lub odblokowanie 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit 
odpowiedzialności wynosi 1000,00 zł na 
wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie 
ubezpieczenia. 



zassania cieczy – limit odpowiedzialności 
wynosi 5 000,00 zł na wszystkie pojazdy 
łącznie w każdym okresie ubezpieczenia. 
2.3.6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
o szkody powstałe wskutek otwarcia pokrywy 
silnika – limit odpowiedzialności wynosi 5 
000,00 zł na wszystkie pojazdy łącznie w 
każdym okresie ubezpieczenia. 
2.3.7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o 
koszty poniesione na parkowanie po szkodzie 
bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed 
powiększeniem szkody – limit 
odpowiedzialności wynosi 10% sumy 
ubezpieczenia. 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w 
tych punktach Limitu po 1 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ? 

2.3.4. Rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o uszkodzenia mechanizmów 
silnika na skutek zassania cieczy – limit 
odpowiedzialności wynosi 1 000,00 zł na 
wszystkie pojazdy łącznie w każdym okresie 
ubezpieczenia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie 
dokonuje zmiany treści SIWZ w pozostałym 
zapytywanym zakresie.  

5.  

Prosimy o przedstawienie zaświadczeń 
(detalicznych) od dotychczasowych 
Ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych i komunikacyjnych. 

Zamawiający dołącza do niniejszych 
wyjaśnień załącznik w postaci zaświadczeń 
szkodowych dotychczasowych 
ubezpieczycieli. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że nie poczuwa się do 
odpowiedzialności za szkodę powstałą 
30.01.2020 r, w której została również 
wydana decyzja odmowna.  

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

składaniu ofert. 
 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. 
 

 
Z poważaniem 
 
 


