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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) 

przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 136 ust. 2 

Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 17 lutego 

2023 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym treści zawartej w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzieloną odpowiedzią, udostępnia jego treść: 

 

Pytanie: 
Prosimy o zmianę treści Klauzuli fakultatywnej klauzuli Środków niedozwolonych i dopisanie: 
Aktualna treść: 
Zakresem ubezpieczenia autocasco objęta jest odpowiedzialności za szkody w pojeździe podczas 
kierowania 
przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o narkomanii. 
Zmiana na: 
Zakresem ubezpieczenia autocasco objęta jest odpowiedzialności za szkody w pojeździe podczas 
kierowania przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o narkomanii, 
z możliwością wystąpienia przez Ubezpieczyciela z roszczeniem regresowym do sprawcy szkody. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli fakultatywnej klauzuli Środków niedozwolonych 

na: 

Zakresem ubezpieczenia autocasco objęta jest odpowiedzialności za szkody w pojeździe podczas 

kierowania przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o narkomanii, 

z możliwością wystąpienia przez Ubezpieczyciela z roszczeniem regresowym do sprawcy szkody. 

PONADTO: 

Zamawiający informuje, iż w związku ze sprzedażą samochodu DAF WUKO o numerze rejestracyjnym 
WOR 13382, pozycja nr 78 znajdująca się w załączniku nr 7 do SWZ zostaje wykreślona, 
a przedmiotowy pojazd wyjęty z zakresu ubezpieczeniowego. 
 

 Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie 

przygotowania oferty przetargowej. 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


