
  Strona 1 z 3                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Wrocław, 04.11.2020 

 

 

Do uczestników   

przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  

Gminy Głuchołazy wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA DO SIWZ  NR 

199/2020/N/Głuchołazy 
 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Głuchołazy wraz z jednostkami organizacyjnymi na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących 

zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

 

1. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ 

zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zamawiający 

planuje zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł 

 

2. Czy zamawiający   w przypadku zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża 

zgodę na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na renegocjację stawki AC w przypadku 

ubezpieczania pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Prosimy o modyfikację zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia szkody” 

Na: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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4. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu 

po szkodzie całkowitej na następującą treść: 

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po 

szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy 

czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży 

pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w 

ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela 

udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie 

wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę 

sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien 

dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 

pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 

pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 

sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

5. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte 

były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie 

przekracza 15 lat.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie 

ulega załącznik nr 12 do SIWZ rejestr pojazdów. Załącznik zostanie przesłany 

Wykonawcom , którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnych SIWZ. 

 

7. Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do 

dowolnie wybranego miejsca w limicie 500 km.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 13.11.2020 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 13.11.2020 r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:10. 

 

9. Prosimy o wskazanie na czym polega specjalność pojazdu o nr rej. ONY5UW6 

 

Odpowiedź: Samochód o nr rej. ONY5UW6 jest wyspecjalizowanym samochodem 

pożarniczym. 
 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Kopecki 

 


