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W Y J A S N lEN I E Nr 1 
TREsel ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przekazuj~ tresc zapytan wraz z wyjasnieniami dotyczqcymi post~powania 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego w trybie zapytania olertowego OAiZP.271.2.28.2018 pn. "Ubezpieczenia komunikacyjne pojazd6w 
mechanicznych stanowiqcych wlasnose Gminy Saboszewo" 

1. Nawiqzujqc do ogloszonego post~powania przetargowego na: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazd6w 
mechanicznych stanowiqcych wlasnose Gminy Saboszewo" OAiZP.271.2.28.2018 prosimy 0: 

1 )udost~pn ien ie zalqcznik6w nr 1 Formularz olerty oraz 2. 1 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Saboszewo 
w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego do Ogtoszenia 0 zam6wieniu. 

Odpowiedz: 

Zamawiaiqcy zamieszeza na stronie internetowei zalqczniki nr 1 (Formularz olerty) i nr 2.1 (Wykaz iednostek 
organizacyjnych Gminy Baboszewo w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego) w wersji edytowalnej. 

2)podanie liczby miejsc dla pojazd6w: 
a) Koparko-tadowarka WE PO 2065 CAT 432 D (poz. 16 zalqcznika nr 2.2), 
b) New Holland TD80D CTD80D, nr rej . WPNS9AT (poz. 17 zalqcznika nr 2.2), 
c) Koparko-tadowarka CAT 444 F, (poz. 19 zalqcznika nr 2.2), 
d) New Holland TD5010, nr rej. WPN5V98 (poz. 20 zalqcznika nr 2.2). 

Odpowiedz: 
Koparko-tadowarka WE PO 2065 CAT 432 0 (poz. 16 zalqeznika nr 2.2) - 1 mieisce dla operatora 
New Holland T0800 CT0800, nr rei. WPNS9AT (poz. 17 zalqcznika nr 2.2) - 2 mieisea 
Koparko-tadowarka CAT 444 F, (poz. 19 zalqcznika nr 2.2) -1 mieisce dla opreratora 
New Holland T05010, nr rei. WPN5V98 (poz. 20 zalqcznika nr 2.2) - 2 mieisca 

3)i nlormacj~, do jakich cel6w sluiq niiej wymienione pojazdy specjalne: 

a) Jelcz 008GMS 2.5/8, nr rej . CAK3146 (poz. 3 zalqcznika nr 2.2), 
b) Star 200, nr rej. CAK2663 (poz. 4 zalqcznika nr 2.2), 
c) MAN 1 STOLARCZYK TGM 18.290, nr rej . WPN38H6 (poz. 5 zalqcznika nr 2.2), 
d) Star A-26, nr rej . CIS0077H (poz. 6 zalqcznika nr 2.2), 
e) Jelcz 5, nr rej . WPF7380 (poz. 7 zalqcznika nr 2.2), 
f) Citroen JUMPER 27C, nr rej. WPN10PY (poz. 8 zalqcznika nr 2.2). 

Odpowiedz: 
Wymienione pojazdy specjalne majq przeznaczenie pozarnicze. 

4) wprowadzenie zmian w zakresie ubezpieczenia AC na: 

a) Ubezpieczyciel ponosi r6wniei odpowiedzialnose w zakresie poniesionych i udokumentowanych koszt6w, Co 
najmniej: 
- transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakladu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 
zl, z zastrzeieniem sytuacji gdy szkoda powstala za granicq RP, kiedy UNIQA pokrywa koszt transportu do 
wysokosci 10% sumy ubezpieczenia, nie wi~cej nii do kwoty brutto 5.000 zl. 



Odpowiedz: 
Moi liwe wprowadzenie zmiany zakresu W ofercie ubezpieczenia. 

5) wykreslenie z zakresu oehrony ubezpieezenia AC: 

a) odpowiedzialnosei Ubezpieezyeiela w zakresie poniesiony i udokumentowanyeh koszt6w przeprowadzenia 
dodatkowego badania teehnieznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 eze!Wea 1997 r. - Prawo 0 ruehu 
drogowym oraz wyniklyeh z utraty kluezy lub innyeh fabryeznyeh urzqdzen sluzqeyeh do otwareia pojazdu, w 
tym koszt6w wym iany wkladek zamk6w, przekodowanie modul6w zabezpieezen antykradziezowyeh, 

b) oehrony ubezpieezeniowej w sytuaeji nieodplatnego lub odplatnego przekazania pojazdu osobie trzeeiej w 
uzylkowanie, w tym na podstawie umowy uzyezenia, wynajmu, leasingu, dzieriawy i innej podobnej formy 
uzylkowania, z wylqezeniem uzytkowania przez osoby trzeeie pojazdu do jazd wyseigowyeh, nauki jazdy i 
swiadezenia uslugi kurierskieh. 

Odpowiedz: 
Mozliwe wprowadzenie zmiany zakresu W ofereie ubezpieczenia. 

6)wykreslenie z ubezpieezenia AC z par. 7 Wyplata odszkodowari i likwidaeja szk6d zapisu j.n.: 

a) W przypadku szkody powstalej w wyniku rozboju, rabunku, kradziezy zuehwalej Ubezpieezyeiel odstqpi od 
obowiqzku zlozenia przez Ubezpieezajqeegol Ubezpieezonego dowodu rejestraeyjnego i kluezyk6w do pojazdu 
pod warunkiem, ze ww. zdarzenia zostaty zgloszone na PoliejL 

Odpowiedz: 
Moi:liwe wprowadzenie zmiany zakresu W ofereie ubezpieczenia. 

7)akeeptaej~ w ryzyku Assistance franszyzy kilometrowej 25 km od miejsea siedziby Ubezpieczonego przy naprawie 
na miejscu zdarzenia w przypadku awarii pojazdu oraz holowaniu na terenie RP w przypadku awarii pojazdu. 
Odpowiedz: 
Moi:liwe wprowadzenie zmiany zakresu W ofereie ubezpieczenia. 

8) przesuni~cie terminu skladania ofert do dnia 15.11.2018 roku do godz. 11 .00. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert do dnia 15.11.2018 r, do godz, 11 ,00 

mgr TO/i1US Z Sohecki 


