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                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim;  

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Wniosek o zmianę zapisów SWZ: 

 2.3. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco 

2.3.1. Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk, obejmujący uszkodzenie, 

utratę bądź całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz 

utratę elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli 

ubezpieczającego/ ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w 

szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające m.in. 

na: 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia w związku z ruchem lub 

postojem, wskutek wypadku, zderzenia pojazdów albo zderzenia z osobami, zwierzętami 

lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz ubezpieczonego pojazdu, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych,  

w szczególności w wyniku pożaru, osmalenia, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, 

huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się 

ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz 

pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia w wyniku wypadnięcia z trasy, 

dachowania, wpadnięcia w poślizg, nawet jeśli nie zaistniała przyczyna zewnętrzna tych 

zdarzeń, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek przedostania się do 

niego cieczy z powodu intensywnego deszczu lub w wyniku wydostania z przewodów i 

urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, z wyłączeniem szkód powstałych 

wskutek zassania cieczy przez silnik, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku 

samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika, 



 uszkodzeniu powstałym w ubezpieczonym pojeździe, zwłaszcza w układzie zawieszenia lub 

układzie jezdnym pojazdu, wskutek wjechania przez pojazd w nierówności na drodze, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku 

samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym podczas podnoszenia 

pojazdu w celu dokonania naprawy, 

 uszkodzeniu, pęknięciu lub zbiciu szyb pojazdu, 

 uszkodzeniach wyrządzonych w pojeździe przez przewożony w nim ładunek, który na 

skutek działania sił fizycznych, mechanicznych lub sił przyrody przemieścił się, zerwał 

z zamocowań lub został zniszczony, pod warunkiem, że ładunek był prawidłowo 

zamocowany i zabezpieczony, zgodnie z przeznaczeniem pojazdu i adekwatnie do 

masy ładunku - prośbą o wykreślenie tego zapisu – do AC zgłoszony jest tylko 1 pojazd 

– osobowy 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu opon bez względu na przyczynę szkody (z wyłączeniem szkód 

powstałych w wyniku eksploatacji), 

 uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 

udzielenia pomocy medycznej, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego części przez zwierzęta (w tym gryzonie), 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia w związku z  ruchem lub 

postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania, dewastacji i 

wandalizmu, 

 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie w 

następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.), 

 kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: 

1) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 

2) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 

3) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój). 

Uwaga: ubezpieczenie auto casco nie dotyczy szkód eksploatacyjnych. 

2.3.2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem 

nieposiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu 

na powstanie szkody. Rozszerzenie dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie 

później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego. 

2.3.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub 

zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu 

umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń 



przeciwkradzieżowych z podlimitem 3 000,00 zł. - prośba o zmniejszenie limitu do 

wysokości 1.000 zł. 

2.3.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów 

eksploatacyjnych  

w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek 

wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia z limitem 500,00 zł. 

2.3.5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za uszkodzenia lub całkowite 

zniszczenie w pojazdach powstałych w przypadku samozapłonu. 

2.3.6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach o charakterze maszyn 

budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy - prośba o 

wykreślenie tego zapisu – do AC zgłoszony jest tylko 1 pojazd – osobowy. 

2.3.7. Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży 

całego pojazdu lub jego części oraz działania osób trzecich na terytorium państw Rosji, Ukrainy, 

Białorusi, Albanii i Mołdawii.  

2.3.8. W odniesieniu do pozostałych pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o 

ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych 

Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową 

(uzupełniającą) składkę.  

2.3.9. W przypadku określonym w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego badania technicznego, o którym 

mowa w art. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. 

 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści SWZ 

w zapytywanym zakresie. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, a także z uwagi na fakt, że zmiana treści SWZ 

jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na 

zapoznanie się z tą zmianą i na przygotowanie ofert, zamawiający na podstawie art. 286 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny na ich przygotowanie. Nowy termin składania ofert upływa 03.08.2021r. 

 
 

                                                                                                                                              Anna Korszeń 
                Dyrektor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 

 


