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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie floty 
samochodowej Kancelarii Senatu.

Wyjaśnienia i zmiany
treści SWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

(Podstawa prawna: art. 284 ust. 3 i 6 i  art. 286 ust.  1, 5, 7  i  9 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)

W związku z nadesłanym w dniu 30 marca 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 26 marca 2021 r. w wyżej wymienionym 
postępowaniu zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian:   

Pytanie 1: 
Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 09.04.2021 r.
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu na 09.04.2021 r., lecz zmienia termin 
składania ofert z 6.04.2021 r., godz. 12:00, na 8.04.2021 r., godz. 12:00, oraz termin  
otwarcia z 6.04.2021 r. na 8.04.2021 r., godz. 12:30. 
Patrz zmiana nr 1, 2 i 3 treści SWZ.   

Pytanie 2:
Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) pkt 5, ppkt 5.12. 
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego limitu brutto 1600 zł za każdą szkodę i 
wprowadzenie zapisu „holowanie i transport uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku 
do zakładu naprawczego, nie dalej jednak niż do miejsca zamieszkania/siedziby 
Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu”. 
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis i dokonuje w załączniku nr 1 do 
SWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 14) skreślenia  w pkt 5.12., w brzmieniu: 

Do wszystkich wykonawców: 
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„5.12.Holowanie pojazdu na terenie Polski w ramach ubezpieczenia AC będzie 
ograniczone limitem brutto 1 600,00 zł za każdą szkodę.”    
Patrz zmiana nr  4 treści SWZ.

Pytanie 3:
Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) pkt 7
- Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zakresu terytorialnego działania 
Assistance.
- Prosimy o wprowadzenie limitu holowania do warsztatu lub miejsca wskazanego przez 
Ubezpieczonego na odległość  250 km od miejsca wypadku na terenie RP.

Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, że zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance jest zgodny zakresem 
terytorialnym ubezpieczenia Autocasco określonym w załączniku nr 1 do SWZ Opis 
Przedmiotu Zamówienia punkt 5 podpunkt 5.3 tj.: Unia Europejska i Ukraina. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania na odległość nie większą niż 
500 km od miejsca zdarzenia. 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Załączniku nr 1 Opis 
Przedmiotu Zamówienia (str. 14) w punkcie 7. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS) ppkt 
7.3.   

Patrz zmiana nr 5 treści SWZ.

Zmiany treści SWZ:

1) W SWZ w pkt 10.1. (str. 5) jest:  
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 
dni, tj. do dnia 05 maja 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu 
upływu terminu składania ofert.” 

Po zmianie pkt 10.1.  jest:  
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 
dni, tj. do dnia 07 maja 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu 
upływu terminu składania ofert.” 

2) W SWZ w pkt 12.1. (str. 6)  jest: 
„12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00.” 

Po zmianie pkt 12.1. jest: 
„12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00.” 

3) W SWZ w pkt 13.1. (str. 7) jest: 
„13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:30.” 

Po zmianie pkt 13.1.  jest: 
„13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:30.” 

4) W SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 14) skreśla się pkt 5.12;

5) W SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 14) pkt 7  „UBEZPIECZENIE 
ASSISTANCE (ASS), jest ppkt 7.3. w brzmieniu:  

       „7. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS):
(……) 
7.3. Ubezpieczenie zawarte w wariancie podstawowym obejmującym co najmniej:
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7.3.1. zorganizowanie i pokrycie kosztów usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,
w przypadku zaistnienia awarii, szkody, błędu pilotażu, i innego zdarzenia 
drogowego lub

7.3.2. zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania w razie wystąpienia awarii, 
błędów pilotażu, szkody (w tym szkody całkowitej), kradzieży części 
uniemożliwiających poruszanie się pojazdu zgodnie z wymogami prawa – do 
warsztatu wskazanego przez zamawiającego bez względu na miejsce 
wystąpienia zdarzenia.”

Po zmianie SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 14) w pkt 7 
„UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS), ppkt 7.3.  otrzymuje brzmienie:  

„7. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS):
(….)
7.3. Ubezpieczenie zawarte w wariancie podstawowym obejmującym co najmniej:

7.3.1. zorganizowanie i pokrycie kosztów usprawnienia pojazdu na miejscu 
zdarzenia, w przypadku zaistnienia awarii, szkody, błędu pilotażu, i innego 
zdarzenia drogowego lub

7.3.2. zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania w razie wystąpienia awarii, 
błędów pilotażu, szkody (w tym szkody całkowitej), kradzieży części 
uniemożliwiających poruszanie się pojazdu zgodnie z wymogami prawa – 
do warsztatu wskazanego przez zamawiającego bez względu na miejsce 
wystąpienia zdarzenia na odległość nie większą niż 500 km.” 

Po ppkt 7.3. dodaje się ppkt 7.4. w brzmieniu: 
„7.4. Zakres terytorialny: Unia Europejska i Ukraina.” 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana są wiążące dla wykonawców i 
stanową integralną część specyfikacji  warunków zamówienia. W związku  z udzielonymi 
wyjaśnieniami i dokonaną zmianą zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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