
 

 

Warszawa, dnia 24.05.2019 r. 

 

PN/UK/2019-01/MW 

 

Do Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Usługa ubezpieczenia floty pojazdów 

oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, część I: ubezpieczenie floty 

pojazdów, część II: ubezpieczenie jednostek pływających” 

 

Jako Pełnomocnik Zamawiającego informujemy, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). Działając 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986, z późn. zm.) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonujemy zmiany treści 

SIWZ: 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 d  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 4.3.3 d o treści – „powstałe w trakcie kierowania 

pojazdem przez osobę, która znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 

Wykonawca zachowuje prawo regresu do kierującego pojazdem, który jest sprawcą szkody; 

Wykonawca może ograniczyć ilość takich szkód do 1 w trakcie roku polisowego” 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 e 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację: „powstałe w momencie, gdy osoba kierująca 

pojazdem nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem i jego obsługi, a 

kierowanie pojazdem przez taką osobę wynikało z konieczności ratowania zdrowia lub życia” 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 g 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie mówi tu o sytuacji, kiedy 

kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia, ale kiedy się oddalił. W sytuacjach stresowych i szoku 

wywołanym np. kolizją czy wypadkiem, kierujący często zachowują się nieracjonalnie. Dlatego 

mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter często nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma 

natomiast charakter celowy i świadomy. 



 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 k  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje tutaj pokrycia 

szkód wynikających ze świadomego kontynuowania jazdy w sytuacji braku oleju lub uszkodzonej 

turbosprężarki, ale o szkody w silniku, do których doszło w wyniku uszkodzenia miski olejowej lub 

turbosprężarki, które nastąpiło w wyniku działania nagłego czynnika zewnętrznego, np. uderzenia 

miską lub turbosprężarką o podłoże lub odbicia kamienia na jezdni i uderzenia w turbosprężarkę, itd. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 m  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w tym zapisie nie oczekuje pokrycia szkód eksploatacyjnych, wad 

konstrukcyjnych lub awarii pojazdu, a wyłącznie szkód rzeczowych będących następstwem 

powyższych i prowadzących np. do kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem, pożaru pojazdu, itp. – 

czyli do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 p 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis: „powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał 

ważnych badań technicznych, chyba że miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, wtedy 

odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stopniu, w jakim miało to wpływ na powstanie 

szkody” 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 r 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis: „powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania przez opady deszczu 

lub przejazdu przez kałużę, podczas gdy ciecz dostanie się do wnętrza pojazdu przez otwarte lub 

uchylone szyby lub szyberdach – chyba, że wynika to z rażącego niedbalstwa kierującego. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit na tego rodzaju zdarzenie w ilości dwóch szkód w 

okresie całej Umowy Generalnej” 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 s 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu pkt 4.3.3.s o treści „powstałe wskutek wjechania za 

wysokim pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do parkingu 

podziemnego (w przypadku zarówno nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz także w 

przypadku braku oznakowania wysokości przeszkody”. 

 

Pytanie nr 9 



Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 u  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na pełnioną funkcję. Jednocześnie Zamawiający wprowadza 

modyfikację zapisu: „u) powstałe na skutek aktów terroru, sabotażu, zamieszek, rozruchów, strajków, 

zamachu stanu – chyba, że użytkownik pojazdu lub osoba uprawniona do kierowania pojazdem brała 

czynny udział w akcie terroru, sabotażu, zamieszkach, rozruchach, strajkach, zamachach stanu”. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 v  

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że intencją tego zapisu nie jest 

poruszanie się pojazdem w terenie do tego nie przeznaczonym. Jednocześnie Zamawiający wyraża 

zgodę wprowadzenia limitu dwóch zdarzeń w całej Umowie Generalnej. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 x 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: „powstałe na skutek zassania cieczy do silnika, 

za wyjątkiem sytuacji umyślnego kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie 

zalania; Wykonawca może ograniczyć ilość takich szkód do 2 w trakcie roku polisowego 

 

Pytanie nr 12  

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 y 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ppkt y) w pkt. 4.3.3. o treści: „powstałe podczas 

kierowania pojazdem, jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach pojazdu opon nie 

spełniał warunków technicznych określonych na podstawie prawa o ruchu drogowym” 

 

Pytanie nr 13  

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.3 z 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie do dwóch 

tego typu zdarzeń na okres całej Umowy Generalnej. 

 

Pytanie nr 14    

Dopisanie do pkt. 4.3.3 h – z wyłączeniem szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających oraz ucieczki z miejsca zdarzenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikacją pkt. 4.3.3 h – powstałe na skutek złamania 

przepisów ruchu drogowego, w tym np. nieprzestrzegania znaku stop, przekroczenia dopuszczalnej 

prędkości przez kierującego z wyłączeniem szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających oraz zbiegnięcia z miejsca zdarzenia 



 

Pytanie nr 15 

Dopisanie do pkt. 4.3.3 t – z wyłączeniem rażącego niedbalstwa 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 16    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.4 c 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia wiekowego do braku amortyzacji części 

do 10 lat. 

 

Pytanie nr 17    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.4 e 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 18    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.4 f 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 19   

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 4.3.4 g 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20   

Prosimy do pkt. 4.4 dopisanie limitu w wysokości 700 km 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie limitu holowania na terenie RP w wysokości 700 km. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy do pkt. 4.5 dopisanie limitu w wysokości 700 km (holowanie do Polski albo 350 km 

(holowanie do innego miejsca za granicą) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie limitu holowania w wysokości 700 km (holowanie do Polski) 

albo350 km (holowanie do innego miejsca za granicą). 

 

Pytanie nr 22    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.7 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie nr 23    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.8 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla pkt 9.8 (prewencyjna suma ubezpieczenia). 

 

Pytanie nr 24    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.12 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt 9.12. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w 

obligatoryjnym zakresie oczekuje pokrycia tylko jednej takiej szkody na całą flotę na roczny okres 

trwania umowy generalnej. Postanowienie to jest ważne dla Zamawiającego i chciałby, aby takie 

postanowienie miało zastosowanie. Szkody tego rodzaju zdarzają się sporadycznie, ale z uwagi na to, 

że szkoda całkowita łączy się dla Zamawiającego z całą procedurą postępowania i koniecznością 

zakupu nowego pojazdu, dla którego również jest przewidziana stosowna procedura zakupowa, a to 

wszystko wydłuża cały proces do kilku miesięcy.  

 

Pytanie nr 25    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.13 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 26    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.16 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kosztów dodatkowych opisanych w pkt 9.16.  

 

Pytanie nr 27    

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt: 9.18 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt 9.18.  

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o zgodę na zmianę charakteru zapisów z obligatoryjnego na fakultatywny. Dotyczy zapisów: 

• str. 19, pkt. 2, ppkt. 2.3 

• str. 19, pkt. 2, ppkt. 2.4 

• str. 21, pkt. 4, ppkt. 4.3.3, d, e, f, g, m, p, r, s, t, u, v, w, y, z, aa, bb 

• str. 23, pkt. 4, ppkt. 4.3.4, c, g 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę charakteru zapisów z obligatoryjnego na fakultatywny. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 



1) odnośnie pkt. 2, ppkt. 2.4: Zamawiający wyjaśnia, że nie dotyczy terminu zgłaszania pojazdu do 

ubezpieczenia.   

2) odnośnie pkt. 4, ppkt. 4.3.3: 

a. ppkt d) – zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie ppkt d – „powstałe w 

trakcie kierowania pojazdem przez osobę, która znajdowała się  stanie po użyciu alkoholu 

lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Wykonawca zachowuje prawo 

regresu do kierującego pojazdem, który jest sprawcą szkody, Wykonawca może 

ograniczyć ilość takich szkód do 1 w trakcie roku polisowego”  

b. ppkt e) – Zamawiający wprowadza następującą modyfikację: „powstałe w momencie, gdy 

osoba kierująca pojazdem nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do kierowania 

pojazdem i jego obsługi, a kierowanie pojazdem przez taką osobę wynikało z 

konieczności ratowania zdrowia lub życia”, 

c. ppkt g) – Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie mówi tu o sytuacji, kiedy kierujący 

pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia, ale kiedy się oddalił. W sytuacjach stresowych i 

szoku wywołanym np. kolizją czy wypadkiem, kierujący często zachowują się 

nieracjonalnie. Dlatego mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter często 

nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma natomiast charakter celowy i świadomy. 

d. ppkt m): Zamawiający wyjaśnia, że w tym zapisie nie oczekuje pokrycia szkód 

eksploatacyjnych, wad konstrukcyjnych lub awarii pojazdu, a wyłącznie szkód rzeczowych 

będących następstwem powyższych i prowadzących np. do kolizji z innym pojazdem lub 

przedmiotem, pożaru pojazdu, itp. – czyli do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, 

e. ppkt p): Zamawiający modyfikuje zapis: „powstałe w momencie, gdy ubezpieczony 

pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, chyba że miało to wpływ na zaistnienie 

lub rozmiar szkody, wtedy odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stopniu, w 

jakim miało to wpływ na powstanie szkody” 

f. ppkt r) – Zamawiający modyfikuje zapis: „powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania 

przez opady deszczu lub przejazdu przez kałużę, podczas gdy ciecz dostanie się do 

wnętrza pojazdu przez otwarte lub uchylone szyby lub szyberdach – chyba, że wynika to z 

rażącego niedbalstwa kierującego. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit na tego 

rodzaju zdarzenie w ilości dwóch szkód w okresie całej Umowy Generalnej”, 

g. ppkt s) o treści: „powstałe wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod wiadukt lub 

most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do parkingu podziemnego (w 

przypadku zarówno nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz także w przypadku 

braku oznakowania wysokości przeszkody)” – Zamawiający wykreśla powyższy zapis, 

h. ppkt u) – Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu: „u) powstałe na skutek aktów 

terroru, sabotażu, zamieszek, rozruchów, strajków, zamachu stanu – chyba, że 

użytkownik pojazdu lub osoba uprawniona do kierowania pojazdem brała czynny udział 

w akcie terroru, sabotażu, zamieszkach, rozruchach, strajkach, zamachach stanu”. 

i. ppkt v) – Zamawiający dodaje wyjaśnienie, że intencją tego zapisu nie jest poruszanie się 

pojazdem w terenie do tego nie przeznaczonym. Jednocześnie Zamawiający wyraża 

zgodę wprowadzenia limitu dwóch zdarzeń w całej Umowie Generalnej. 

j. ppkt w) – Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zapisie nie chodzi o szkody 

wynikające z ciągłej jazdy po nierównościach dróg i stopniowym niszczeniu elementów 

układu zawieszenia oraz braku dbałości Zamawiającego o stan ten zawieszenia poprzez 

niezbędne naprawy eksploatacyjne, ale o zdarzenia o charakterze nagłym, 



k. ppkt y) – Zamawiający wykreśla zapis „powstałe podczas kierowania pojazdem, jeżeli 

bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach pojazdu opon nie spełniał warunków 

technicznych określonych na podstawie prawa o ruchu drogowym”. 

l. ppkt z) – Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności do dwóch 

zdarzeń w całej Umowie Generalnej. 

3) odnośnie pkt. 4, ppkt. 4.3.4 str. 23,  

a. ppkt. c) Zamawiający wprowadza ograniczenia wiekowe do braku amortyzacji części do 

10 lat. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o zmianę w pkt 9.3.1 terminu na wykonanie oględzin na 3 dni robocze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o zmianę w pkt 9.3.2 terminu na wykonanie dodatkowych oględzin na 3 dni robocze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o usunięcie pkt 9.8 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 9.8 (prewencyjna suma ubezpieczenia) 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o usunięcie pkt 9.11  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 9.11 o treści: „Jeżeli na polisie ma zastosowanie stała 

suma ubezpieczenia, do kwalifikacji szkody całkowitej za wartość rynkową pojazdu ubezpieczyciel 

przyjmie sumę ubezpieczenia”. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o usunięcie pkt 9.12 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt 9.12. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w 

obligatoryjnym zakresie oczekuje pokrycia tylko jednej takiej szkody na całą flotę na roczny okres 

trwania umowy generalnej.  

  

Pytanie nr 34 

Prosimy o usunięcie pkt 9.16 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kosztów dodatkowych opisanych w pkt 9.16.  

 



Pytanie nr 35 

Prosimy o usunięcie pkt. 4.4.1 ppkt. i oraz 4.5.1 pkt. k, - pomoc na autostradzie nie zawsze może być 

świadczona przez usługi assistance Ubezpieczyciela. Te usługi świadczone są przez służby 

autostradowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zdaje sobie sprawę, iż na 

autostradzie usługi assistance świadczone są przez odpowiednie służby, dlatego w przytoczonych 

zapisach wskazał, iż oczekuje refundacji kosztów, jeśli taka usługa nie może być zrealizowana przez 

assistance Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 36 

Prosimy o usunięcie pkt. 4.5.1 pkt. j 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 4.5.1 ppkt. j o treści: „udzielenie pomocy w przypadku 

konieczności przekazania kaucji” 

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.05.2019 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert przesuwa na dzień 29 maja 2019 r. do godziny 

09:30 

 

Pytanie nr 38 

4.3.3. c – prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dwóch zdarzeń na okres całej 

Umowy Generalnej.  

 

Pytanie nr 39 

4.3.3. g – prośba o wyłączenie zapisu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie mówi tu o sytuacji, kiedy 

kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia, ale kiedy się oddalił. W sytuacjach stresowych i szoku 

wywołanym np. kolizją czy wypadkiem, kierujący często zachowują się nieracjonalnie. Dlatego 

mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter często nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma 

natomiast charakter celowy i świadomy. 

 

Pytanie nr 40 

4.3.3. k – prośba o wyłączenie zapisu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje tutaj pokrycia 

szkód wynikających ze świadomego kontynuowania jazdy w sytuacji braku oleju lub uszkodzonej 

turbosprężarki, ale o szkody w silniku, do których doszło w wyniku uszkodzenia miski olejowej lub 



turbosprężarki, które nastąpiło w wyniku działania czynnika zewnętrznego, np. uderzenia miską lub 

turbosprężarką o podłoże lub odbicia kamienia na jezdni i uderzenia w turbosprężarkę, itd. 

 

Pytanie nr 41 

4.3.3. m - prośba o wyłączenie zapisu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że w tym zapisie nie oczekuje pokrycia szkód 

eksploatacyjnych, wad konstrukcyjnych lub awarii pojazdu, a wyłącznie szkód rzeczowych będących 

następstwem powyższych i prowadzących np. do kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem, pożaru 

pojazdu, itp. – czyli do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, 

Pytanie nr 42 

4.3.3. r - prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis: „powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania przez opady deszczu 

lub przejazdu przez kałużę, podczas gdy ciecz dostanie się do wnętrza pojazdu przez otwarte lub 

uchylone szyby lub szyberdach – chyba, że wynika to z rażącego niedbalstwa kierującego”. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit na tego rodzaju zdarzenie w ilości dwóch szkód w 

okresie całej Umowy Generalnej.  

 

Pytanie nr 43 

4.3.3. s - prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis ppkt s, pkt 4.3.3. o treści „powstałe wskutek wjechania za wysokim 

pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do parkingu 

podziemnego (w przypadku zarówno nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz także w 

przypadku braku oznakowania wysokości przeszkody”. 

 

Pytanie nr 44 

4.3.3. v - prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenia limitu dwóch zdarzeń w całej Umowie 

Generalnej. Jednocześnie Zamawiający dodaje wyjaśnienie, że intencją tego zapisu nie jest 

poruszanie się pojazdem w terenie do tego nie przeznaczonym. 

 

Pytanie nr 45 

4.3.3. z - prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenia limitu dwóch zdarzeń w całej Umowie 

Generalnej. 

 

Pytanie nr 45 

4.3.3. cc - prośba o wprowadzenie limitu 1 zdarzenia na UG 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenia limitu dwóch zdarzeń w całej Umowie 

Generalnej. 

 

 

Pytanie nr 46 

4.3.4 c – prośba o wprowadzenie ograniczenia wiekowego do braku amortyzacji części do 10 lat 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia wiekowego do braku amortyzacji części 

do 10 lat. 

 

Pytanie nr 47 

9.8. - prośba o wyłączenie zapisu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu pkt 9.8 (prewencyjna suma ubezpieczenia). 

 

Termin składania ofert ulega przesunięciu na 29.05.2019 r. do godziny 09.30. 

 

Wprowadzone do SIWZ modyfikacje zostały znaczone kolorem niebieskim. 

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 


