
Tarnawatka, dnia 07.11.2016 r. 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy:     postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w 

postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na 
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka.  

 
 Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję 
o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 
 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1.  
Podanie DMC dla pojazdu, który ma podlegać 
płatnemu rozszerzonemu ubezpieczeniu 
Assistance. 

Zamawiający informuje, że DMC Fiata Doblo o nr 
rej.: LTM 20KV to 3220 

2.  

Wykreślenie zapisu dotyczącego odpłatnego 
ubezpieczenia Assistance: 
2.4.1.1. Świadczenia w ramach pomocy 
informacyjnej  
- informacja serwisowa o sieci autoryzowanych 
warsztatów samochodowych  
i możliwościach naprawy, o możliwościach 
zlecenia przyjazdu pomocy drogowej w celu 
podjęcia próby naprawy pojazdu na miejscu albo 
przetransportowania do warsztatu oraz o 
możliwościach wynajęcia pojazdu zastępczego - w 
przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego 
zdarzenia 
- przekazanie wiadomości – przekazanie na 
zlecenie ubezpieczonego, wskazanej przez niego 
osobie na terytorium RP, telefonicznie, pilnych 
informacji w związku z zaistnieniem 
któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową - w przypadku wypadku, awarii, 
kradzieży lub innego zdarzenia 
- pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z 
języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego 
lub rosyjskiego, drogą telefoniczną 
umożliwiającego porozumienie się ze służbami 
medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami 
skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu - w 
przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego 
zdarzenia 
i zastąpienie zapisem: 
2.4.1.1. Świadczenia w ramach pomocy 
informacyjnej zgodnie z OWU Ubezpieczyciela 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. 
2.4.1.1, który otrzymuje brzmienie: 
„2.4.1.1. Świadczenia w ramach pomocy 
informacyjnej zgodnie z OWU Ubezpieczyciela” 
 

3.  

Wykreślenie zapisu dotyczącego odpłatnego 
ubezpieczenia Assistance pkt 2.4.1.3 
- odbiór ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii lub kradzieży 

Zamawiający wykreśla z punktu 2.4.1.3. zdanie 
„odbiór ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii lub kradzieży” 
 

4.  

Wykreślenie zapisu dotyczącego odpłatnego 
ubezpieczenia Assistance w zakresie klasy pojazdu 
zastępczego pkt 2.4.1.4 „nie wyższa niż C”  
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 
punkcie 2.4.1.4., który otrzymuje brzmienie: 
2.4.1.4. Świadczenie w zakresie pojazdu zastępczego 
- po wypadku – do 5 dni 
- po kradzieży – do 5 dni 
- po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie 



ubezpieczenia) – do 5 dni 
- klasa pojazdu – zbliżona do pojazdu 
ubezpieczonego 
- podstawienie/odbiór pojazdu zastępczego limitu 3 
dnia w przypadku zdarzenia poza granicami RP 

5.  

Wykreślenie zapisu dotyczącego zakresu 
terytorialnego ubezpieczenia Asistance 
1.1.1.Zakres terytorialny – RP i pozostałe kraje 
europejskie  
I zastąpienie poniższym zapisem  
1.1.1.Zakres terytorialny – RP i pozostałe kraje 
europejskie z wyłączeniem Mołdawii 
6) Wykreślenie zapisu dotyczącego odpłatnego 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 
2.4.3., który otrzymuje brzmienie: Zakres terytorialny 
– RP i pozostałe kraje europejskie rozumiane zgodnie 
z OWU Wykonawcy 
 

6.  

2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy 
serwisowej  
brak limitu odległości miejsca zdarzenia od 
miejsca zamieszkania  
próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia - 
w przypadku wypadku, awarii, lub innego 
zdarzenia 
holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (min. do 
300 km) 
holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na 
terytorium RP - w przypadku wypadku, awarii, lub 
innego zdarzenia (bez limitu km) 
organizacja parkingu - w przypadku wypadku, 
awarii, lub innego zdarzenia (maksymalnie 3 
doby) 
ekspertyza techniczna - w przypadku wypadku lub 
awarii 
złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub 
awarii 
otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku 
zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub 
innych urządzeń służących do otwierania pojazdu 
wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu 
zdarzenia 
holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do 
najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu 
umożliwienia kontynuacji podróży 
 
i zastąpienie poniższym zapisem 
 
2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy 
serwisowej  
 
brak limitu odległości miejsca zdarzenia od 
miejsca zamieszkania  
próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia - 
w przypadku wypadku, awarii, lub innego 
zdarzenia 
holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (min. do 
200 km) 
organizacja parkingu - w przypadku wypadku, 
awarii, lub innego zdarzenia (maksymalnie 3 
doby) 
złomowanie pojazdu  
otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku 

Zamawiający dokonał zmian w zapytywanym 
zakresie w wyjaśnieniach powyżej nadając pkt 
2.4.1.2. następujące brzmienie: 
„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej  
- brak limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca 
zamieszkania  
- próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia - 
w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia 
- holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku 
wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (do 200 km) 
- organizacja parkingu - w przypadku wypadku, 
awarii, lub innego zdarzenia (maksymalnie 3 doby) 
-  złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub 
awarii (limit 75 euro) 
- wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu 
zdarzenia 
- holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do 
najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu 
umożliwienia kontynuacji podróży (nie dalej niż 200 
km)” 



zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub 
innych urządzeń służących do otwierania pojazdu 
wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu 
zdarzenia 
holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do 
najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu 
umożliwienia kontynuacji podróży 
 

7.  
Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta 
do dnia 14.11.2016 r.  
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 
15.11.2016, dokonując odpowiednich zmian w SIWZ 
opisanych poniżej. 

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

wiążące przy składaniu ofert. 
 
W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ dokonuje się zmiany terminu 

składania ofert i związku z tym dokonuje się zmiany treści SIWZ. 
 
W pkt 8.11., który otrzymuje brzmienie: 
 

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka – nie 

otwierać przed dniem 15.11.2016 r., do godz. 11.15” 

 
 W pkt 9.2., który otrzymuje brzmienie: 

9.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 15.11.2016r., o godz. 11.00 

 
W pkt 9.5., który otrzymuje brzmienie: 

9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 r., o godz. 11.15, w siedzibie zamawiającego 

 
 

 
 


