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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargi 

nieograniczonego w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, 

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów 

Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „Ustawa PZP”, Pełnomocnik 

Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. wyjaśnia co następuje i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy 

PZP wprowadza poniższe modyfikacje do SIWZ: 

 

1. Prosimy o podanie ilości planowanych imprez, ich charakteru oraz planowanej liczby osób 

Odpowiedź: Informacje dotyczące imprez podane zostały w załączniku z wykazem mienia do 

ubezpieczenia. Liczba osób nie jest możliwa do podania na chwilę obecną. 

2. Prosimy o wprowadzenie limitu za szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania 

imprez do wysokości 500.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu 

3. Prosimy o podanie ilości kilometrów zarządzanych dróg. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w posiadaniu Województwa Lubuskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze, są następujące drogi wewnętrzne: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 

(trzy drogi wewnętrzne) (własność Województwa Lubuskiego): 

- pierwsza droga wewnętrzna - to dojazd do budynku Urzędu od strony północnej. Wjazd z 

ul. Podgórnej za rondem 11 Listopada, wyjazd na ul. Podgórną przed rondem 11 Listopada 

(długość drogi około 100 metrów); 

- druga droga wewnętrzna - znajduje się za budynkiem Urzędu od strony południowo-

wschodniej. Wjazd na nią odbywa się przez drogę wewnętrzną banku PKO S.A., a wyjazd z 

niej jest bezpośrednio na ul. Podgórną obok budynku Starostwa Powiatowego Zielona Góra 

(długość drogi około 250 metrów); 

- trzecia droga wewnętrzna - od strony południowo-wschodniej jest drogą bez przejazdu. 

Wjazd na nią odbywa się tą samą drogą wewnętrzną banku PKO S.A. co na drogę drugą. 

2) Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1 (dwie drogi wewnętrzne) 

(teren przekazany na podstawie umowy dzierżawy): 

- pierwsza droga wewnętrzna (gruntowa) - znajduje się za budynkiem Lubuskiego Centrum 

Winiarstwa od strony południowej, wjazd/wyjazd odbywa się przez pierwszą bramę 

(długość drogi około 115 metrów); 

- druga droga wewnętrzna - znajduje się przed budynkiem Lubuskiego Centrum Winiarstwa 

od strony północnej, wjazd/wyjazd odbywa się przez bramę drugą, wjazd/wyjazd odbywa 

się przez bramę trzecią (długość drogi około 200 metrów). 

 

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 
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