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Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 
 
 

  WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ  
 

 

     

 
dotyczy: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna 

 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

Zamawiający informuje o pytaniach Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie 
odpowiedziach: 
 
1. Proszę o moŜliwość zastosowania w ubezpieczeniu AC franszyzy integralnej 500 zł. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnej zmiany w SIWZ. 

 
2. Proszę o usuniecie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia AC klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia. Nie 

moŜe być ona zastosowana jednocześnie z zapisami pkt. 3.2.2. zał nr 1a mówiącymi o rozliczeniu składki za 
faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku pojazdów zdjętych ze stanu w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia będzie miała zastosowanie 
tylko i wyłącznie w przypadku sytuacji przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

 
3. Proszę o usunięcie klauzul obligatoryjnych z zakresu ubezpieczenia AC: klauzula czasu ochrony, nie ściągania 

rat niewymagalnych, klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń, likwidacji drobnych szkód. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnej zmiany w SIWZ. 

 
4. Proszę o wprowadzenie zapisu w klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych: „jeŜeli odszkodowanie lub suma 

tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty 
składki, których termin płatności przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne i 
płatne w dniu wypłaty odszkodowania”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje Ŝadnej zmiany w SIWZ. 

 
5. Proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia OC komunikacyjnego kosiarki NAC oraz kosy Stihl, bądź 

potwierdzenie Ŝe są to pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zgodnie z Ustawą 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r. 
 



Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. wskazane wyŜej 
pojazdy. Wykonawcy zobligowani są wykreślić je z formularza oferty i nie naliczać za nie składki. 

 
Informuję, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŜące przy składaniu 
ofert. 

 
 


