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Toruń, 11 grudnia 2020r. 
Zamawiający: 
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7 
65-057 Zielona Góra 
 
 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o. o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
 
 
Oznaczenie sprawy: 10.11.20.P.DUJSP 
 

 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z 

późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek 

samorządowych oraz instytucji kultury” wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 

 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik działający w imieniu 

Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o poprawienie Załącznik nr 1C do SIWZ – Formularz ofertowy CZĘŚĆ III zamówienia pkt.5: 

6.1. Zmiana zapisu z: Ubezpieczenie casco jednostek pływających - ubezpieczenie bagażu 

pasażerów z limitem dodatkowym 2 000,00 zł/osobę na: Ubezpieczenie OC Armatora jednostek 

pływających - ubezpieczenie bagażu pasażerów z limitem dodatkowym 2 000,00 zł/osobę. 

6.2. Zmiana zapisu z: Ubezpieczenie casco jednostek pływających - w odniesieniu do szkód 

dotyczących zanieczyszczenia środowiska zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie na: 

Ubezpieczenie OC Armatora jednostek pływających - w odniesieniu do szkód dotyczących 

zanieczyszczenia środowiska zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie. 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego modyfikuje w formularzu ofertowym załącznik 

nr 1C do SIWZ następujące warunki fakultatywne ubezpieczenia: 

 

BYŁO 
 

A.2. 

Ubezpieczenie casco jednostek pływających - ubezpieczenie bagażu pasażerów z 

limitem dodatkowym 2 000,00 zł/osobę 

Brak włączenia 
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JEST 
 

A.2. 

Ubezpieczenie OC Armatora jednostek pływających - ubezpieczenie bagażu 

pasażerów z limitem dodatkowym 2 000,00 zł/osobę 

Brak włączenia 

 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego modyfikuje w formularzu ofertowym załącznik 

nr 1C do SIWZ następujące warunki fakultatywne ubezpieczenia: 

 

BYŁO 
 

A.3. 

Ubezpieczenie casco jednostek pływających - w odniesieniu do szkód dotyczących 

zanieczyszczenia środowiska zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie 

Brak zwiększenia 

 

JEST 
 

A.3. 

Ubezpieczenie OC Armatora jednostek pływających - w odniesieniu do szkód 

dotyczących zanieczyszczenia środowiska zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 

000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki 

łącznie 

Brak zwiększenia 

 
 
Pytanie nr 2 

Proszę o przełożenie terminu składania ofert z 8.12.2020 na 14.12.2020. 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego dokonuje zmiany Rozdz. XVI SIWZ w 

następujący sposób: 

 

BYŁO 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 15.12.2020r. do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, 

Sala Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w 

formie elektronicznej. 

 

JEST 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 16.12.2020r. do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, 
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Sala Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w 

formie elektronicznej. 

 
Pytanie nr 3 
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 15.12.2020 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.  
 
Załącznik Nr 5B do SIWZ - Wzór umowy CZĘŚĆ II zamówienia 
 
Pytanie nr 4 
Dot. par. 14 ust. 6 – prosimy o informację czy Umowa Ubezpieczenia Generalnego będzie mogła 

zostać podpisana przez wszystkie jednostki przy użyciu elektronicznego podpisu 

kwalifikowanego, ewentualnie czy w przypadku tradycyjnej formy umowy (wersja papierowa), 

umowa będzie mogła zostać wydrukowana w 2 egzemplarzach. 

Odpowiedź na pytanie 4: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie przewiduje 

możliwości podpisania Umowy Generalnej przez wszystkie jednostki przy użyciu elektronicznego 

podpisu kwalifikowanego. 

Pełnomocnik działający w imieniu Zmawiającego informuje, że zgodnie z zawartym pomiędzy 

jednostkami Porozumieniem Umowa Generalna musi być sporządzona w 19 egzemplarzach dla 

Zamawiającego oraz w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 5 
Klauzula fakultatywna C8 - wnioskujemy  o dokonanie zastrzeżenia, że w rocznym okresie 

ubezpieczenia  czynność odnowienia sumy/limitu może być dokonania jednokrotnie. 

Odpowiedź na pytanie 5: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego modyfikuje w formularzu ofertowym załącznik 

nr 1A do SIWZ następujący warunek fakultatywny ubezpieczenia: 

 

BYŁO 
 

C.8. 

Klauzula odtworzenia sumy 

 

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma 

ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek 

Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów 

wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. 

Brak włączenia 

 

JEST 
 

C.8. 

Klauzula odtworzenia sumy 

 

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma 

ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek 

Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów 
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wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. W rocznym okresie 

ubezpieczenia  czynność odnowienia sumy/limitu może być dokonania jednokrotnie. 

Brak włączenia 

 
 

Pełnomocnik Zamawiającego  
 


