
Nr sprawy: IKOŚ. 271.10.2021 
 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 
Pleśna 4listopada 2021 r. 

 

Dotyczy:postępowania przetargowego pn."Ubezpieczenie pojazdów oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków jednostek OSP Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, 

Wojnicz, Szczurowa” 

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań doSpecyfikacji Warunków Zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Wnioskujemy o przesunięcie termin składania oferta na dzień 17.11.2021 r. 

Wyjaśnienie Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania 

ofert. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o podanie SU Autocasco dla pojazdu wskazanego o nr rej. KTA8052E samochód osobowy  

w całym okresie ubezpieczenia.Brak SU w wykazie w załączniku 2.0. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż pojazd o nr rej. KTA8052E będzie 

posiadał zakres ochrony OC+NNW. Tym samym zmianie ulega : 

 

miejsce zmiany było przed zmianą jest po zmianie 

załącznik nr 2.0 
arkusz wykaz pojazdów 

poz. 82 
zakres ochrony OC+AC+NNW 

poz. 82 
zakres ochrony OC+NNW 

załącznik nr 6.1.1. 

szczegółowy formularz 

ofertowy 

poz. 82 
zakres ochrony OC+AC+NNW 

poz. 82 
zakres ochrony OC+NNW 

 

Zamawiający dołącza zmienione załączniki nr 2.0 oraz 6.1.1 

 

Pytanie 3 

W postanowieniach dodatkowych w przypadku zwrotu kosztów wymiany urządzeń przyutracie lub 

zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producentapojazdu 

umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeńprzeciwkradzieżowych, wnioskuję 

o wprowadzenie limitu w wysokości 3.000 zł na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie polisowania 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje powyższego zapisu. 

 

 

 

 

 



Pytanie 4 

Prosimyo podanie DMC następujących pojazdów: 

 przyczepyciężarowejo nr rej. KBRNW99 

 samochód ciężarowyo nr rej. KBR3YG3 

 samochód ciężarowyo nr rej.KT07103 

 samochód ciężarowyo nr rej.KTA71182 

 samochód ciężarowyo nr rej.KTA42889 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż DMC poniższych pojazdów 

wynosi: 

 2000 kg - przyczepaciężarowao nr rej. KBRNW99 

 3500 kg - samochód ciężarowyo nr rej. KBR3YG3 

 2900 kg - samochód ciężarowyo nr rej.KT07103 

 3500 kg - samochód ciężarowyo nr rej.KTA71182 

 3500 kg - samochód ciężarowy o nr rej.KTA42889 

 

Zatwierdził 

 

/ Józef Knapik / 

WójtGminyPleśna 

Otrzymują: 

 
1. BIP 

2. Strona internetowaZamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 


