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Wrocław, 02.11.2020 
 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Bogatyni 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 
176/2020/N/Bogatynia 

 
Działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, 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/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 
Pytanie 1. Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 
przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
szkody. 
Prosimy o zmianę zapisu 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. 
 
Pytanie 2. Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli rzeczoznawców na: 
Klauzula rzeczoznawców 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 
ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 
przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 
wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 3. Prosimy o aktualizację zestawienia zgłoszonych szkód w ubezpieczeniach 
komunikacyjnych – brakuje wykazanych szkód Klienta z 2020 r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana szkodowość jest pełna i aktualna. 
 
Pytanie 4. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance poniższego zapisu 
zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP  
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oraz zastąpienie poniższym zapisem 
Limit km podczas holowania na terenie RP wynosi – 500 km 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 5. Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kluczy limitu 20 tys. na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 6. Proszę o wykreślenie poniższego zapisu 
 
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w 
przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy 
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu 
pomiędzy podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Ochrona 
nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych 
okolicznościach. 
 
oraz zastąpienie poniższym zapisem 
 
Klauzula zachowania ochrony ubezpieczeniowej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zachowuje ważność w 
przypadku wykupu pojazdu z leasingu (o ile pojazd ubezpieczany był w ramach umowy 
generalnej zawartej przez Ubezpieczającego) oraz w przypadku sprzedaży pojazdu pomiędzy 
podmiotami ubezpieczanymi w ramach jednej umowy generalnej. Obowiązuje pod 
warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela o przeniesieniu własności. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 7. Prosimy o wprowadzenie limitu na powódż do wysokosci 500 000 ,00 lub innego 
akceptowalnego 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 8. prosimy o przesuniecie terminu otwarcia ofert na dzień 13.10.2020r 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

Agnieszka Jagiełło 


