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Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4) 

 
 
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 
(…)  zwraca się z prośbą o wprowadzenia następujących zmian w SIWZ: 

1.  

Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco 
 
  Zakres terytorialny  
RP, pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem 
– w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz 
uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia 
pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, 
nagłego działania czynnika termicznego lub 
chemicznego z zewnątrz pojazdu, działania 
osób trzecich – terytorium Rosji, Białorusi, 
Ukrainy, Mołdawii i Albanii  
 
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 w załączniku 
nr 1b do SIWZ, pkt 2.3.9., który otrzymuje 
brzmienie: 
2.3.9. 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.  

Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco 
 
 
W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za 
rozszerzenie auto casco w okresie trwania 
umowy ubezpieczenia – w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby - obszaru 
odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu 
na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową 
(uzupełniającą) składkę, w wartości nie 
większej niż 40% dotychczasowej składki auto 
casco danego pojazdu. 
 
 
I zastąpienie poniższym zapisem: 
 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku 
1b do SIWZ, pkt 2.3.10., który otrzymuje 
brzmienie:  
2.3.10. W odniesieniu do pozostałych 
pojazdów, za rozszerzenie auto casco w 
okresie trwania umowy ubezpieczenia – w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby - 
obszaru odpowiedzialności o ryzyko 
kradzieży pojazdu na terytorium Rosji, 
Białorusi, Ukrainy i Mołdawii 
ubezpieczający zapłaci dodatkową 
(uzupełniającą) składkę, 



W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za 
rozszerzenie auto casco w okresie trwania 
umowy ubezpieczenia – w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby - obszaru 
odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu 
na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową 
(uzupełniającą) składkę,. 

3.  

Proszę o podanie nr VIN/seryjnego dla 
pojazdów TOMO VINKOVIC,  MEPROZET 
KOŚCIAN 

Zamawiający podaje nr VIN/seryjny dla 
pojazdów: 
MEPROZET KOŚCIAN: PW-1/5204864005 
TOMO VINKOVIC: 3270 

 
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 
 
 


