
Sopot, dnia 14.12.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA NR 3 

 
Dotyczy – postępowania na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, maszyn od 
uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
ubezpieczeń komunikacyjnych Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. 
 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji. Poniższe należy 
uwzględnić przygotowując ofertę.  
 
Pytanie Nr 77 
Wnioskuję o modyfikację n/w zapisu OPZ pkt. 5.19 o treści:  
 
5.19 Klauzula ważności dokumentów: rozszerza się odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC o 
szkody spowodowane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną 
do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem i nie posiadała w 
chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem – w przypadku gdy 
brak tych uprawnień wynika z utraty ważności dokumentu stwierdzającego uprawnienie do 
kierowania pojazdem, o ile termin ważności tego dokumentu upłynął nie wcześniej niż 30 dni 
przed dniem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
wypadku ubezpieczeniowego lub zwiększenia jego zakresu 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.  
Punkt 5.19 OPZ przyjmuje treść: Klauzula ważności dokumentów: rozszerza się 
odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC o szkody spowodowane przez ubezpieczającego, 
ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona 
szkodę kierując pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień 
do kierowania pojazdem – w przypadku gdy brak tych uprawnień wynika z utraty ważności 
dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, o ile termin ważności tego 
dokumentu upłynął nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub zwiększenia jego 
zakresu. 
 
Pytanie Nr 78 
Prosimy o podanie roku produkcji dla maszyn: 

• Ładowarka kołowa CAT 950GC 571 000 

• Walec drogowy AMMANN ARX45 129 900 

• Ładowarka teleskopowa CAT TH357D 309 000 

• Koparko ładowarka JCB4CX AEC ECO 293 850 

• Koparko ładowarka kołowa HIDROMEK 314 900 
Odpowiedź Zamawiającego: 

• Ładowarka kołowa CAT 950GC  571 000  2017 

• Walec drogowy AMMANN ARX45  129 900  2017 

• Ładowarka teleskopowa CAT TH357D 309 000  2018 

• Koparko ładowarka JCB4CX AEC ECO 293 850  2017 

• Koparko ładowarka kołowa HIDROMEK 314 900  2020 



 
Pytanie Nr 79 
Dla Grupa KŚT: 7 ŚRODKI TRANSPORTU – prosimy o wyłączeniu pojazdów podlegających 
rejestracji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że pojazdy podlegające rejestracji są wyłączone z ubezpieczenia 
mienia  
 
Pytanie Nr 80 
Prosimy o wykaz środków trwałych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szczegółowy wykaz klasyfikacji środków trwałych zostanie udostępniony wybranemu 
wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.  
 


