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WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15.07.2019 r. wpłynął wniosek  

wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie 

majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy” (nr ogłoszenia BZP: 571495-N-2019), nr sprawy: 

ZP.271.2.44.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina 

Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO  

- INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr 3 

 

 

Pytanie nr 27 

Wnosimy o wyłączenie „rozszerzenia ochrony ubezpieczenia dla budynków przeznaczonych 

do rozbiórki – w zakresie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku 

powietrznego” – Załącznik nr 1a pkt I „Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk” 

pkt 5: warunki szczególne obligatoryjne” ppkt 5.40. 

Odpowiedź: 

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wyłączenie „rozszerzenia ochrony 

ubezpieczenia dla budynków przeznaczonych do rozbiórki – w zakresie od pożaru, uderzenia 

pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego” – Załącznik nr 1a pkt I „Ubezpieczenie 

mienia systemem od wszystkich ryzyk” pkt 5: warunki szczególne obligatoryjne” ppkt 5.40. 

 

 



 
 

Pytanie 28: 

Prosimy o podanie DMC dla pojazdów, które podlegają płatnemu ubezpieczeniu Assistance. 

Odpowiedź: 

WPR8N73 – 2900 kg 

WPR77255 – 1655 kg 

WPR88827 – 2157 kg 

 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczące autocasco: 

Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem państw byłego ZSRR 

(wyłączenie nie dotyczy krajów będących członkami UE). Za rozszerzenie w okresie trwania 

umowy ubezpieczenia – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obszaru odpowiedzialności  

na terytorium państw byłego ZSRR ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę 

I zastąpienie poniższym zapisem 

 

- RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem państw Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii i 

Mołdawii. Za rozszerzenie w okresie trwania umowy ubezpieczenia – w przypadku zaistnienia 

takiej potrzeby - obszaru odpowiedzialności na terytorium państw byłego ZSRR ubezpieczający 

zapłaci dodatkową składkę 

 

Odpowiedź: 

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie zapisu dotyczące 

autocasco: 

Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem państw byłego ZSRR 

(wyłączenie nie dotyczy krajów będących członkami UE). Za rozszerzenie w okresie trwania 

umowy ubezpieczenia – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obszaru odpowiedzialności  

na terytorium państw byłego ZSRR ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę 

 

I zastąpienie poniższym zapisem: 

 

akres terytorialny:- RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem państw Rosji, Ukrainy, 

Białorusi, Albanii i Mołdawii. Za rozszerzenie w okresie trwania umowy ubezpieczenia – w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obszaru odpowiedzialności na terytorium państw byłego 

ZSRR ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę 

 

Pytanie 30: 

Prosimy o wykreślenie punktu 2.4.1 dotyczącego rozszerzonego odpłatnego ubezpieczenie 

assistance i zastąpienie poniższym zapisem: 

Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i 

usług – zgodne z najszerszym wariantem OWU Assistance danego ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: 

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie punktu 2.4.1 dotyczącego 

rozszerzonego odpłatnego ubezpieczenie assistance i zastąpienie poniższym zapisem: 

Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i 

usług – zgodne z najszerszym wariantem OWU Assistance danego ubezpieczyciela. 

 



 
 

Pytanie 31: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.07.2019 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w odrębnym piśmie.  

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

 

Wójt Gminy Michałowice  

 

/-/ Małgorzata Pachecka 

 
Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.44.2019 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.: (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

