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Wrocław, 01-12-2020 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia 

 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
 Sp. Z O. O. w Wałczu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR252/2020/N/ZWiK WAŁCZ

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców. 

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami 
SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 850 000 zł (suma ubezpieczenia)? 
Odpowiedź ad1:  Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej 
powyżej 850 000 zł. 

Pytanie nr 2 : Czy Zamawiający   w przypadku zgłoszenia   do ubezpieczenia, w 
ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 850 000 zł (sumy 
ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź ad2:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3: Prosimy o modyfikację zapisu: 

z: „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 ad3: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 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 
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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 ad4: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5: Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 
10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź ad5: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6: Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych z zakresu ubezpieczeń 
komunikacyjnych 

Odpowiedź ad6: Dane zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ NR 252/2020/N/ZWiK 
WAŁCZ 

Pytanie nr 7: Prosimy o wskazanie na czym polega specjalność pojazdów wskazanych jako 
specjalne. 

Odpowiedź ad7: Pojazd specjalny, to pojazd służący do ciśnieniowego czyszczenia sieci 
kanalizacyjnych. 

Pytanie nr 8: Ubezpieczenie assistance bezskładkowe – prosimy, by we wnioskowanym 
zakresie ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich 
wiek nie przekracza 15 lat. 

Odpowiedź ad8: Zamawiający wyraża zgodę. Skorygowany rejestr pojazdów zostanie 
udostępniony wykonawcom którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej 
 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W 
związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź ad9: Zamawiający potwierdza .

Pytanie nr 10: W związku z rozbieżnością danych szkodowych między SIWZ a UFG, 
prosimy o weryfikację danych szkodowych w ryzyku OC i AC.
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Odpowiedź ad 10: Zamawiający podał szkodowość na podstawie zaświadczeń o przebiegu 
ubezpieczeń otrzymanych od ubezpieczycieli. Dane szkodowe  zgodnie z Załącznikiem nr 9 
do SIWZ NR 252/2020/N/ZWiK WAŁCZ 

Pytanie nr 11 : Prosimy o usunięcie z SIWZ zapisu dotyczącego prawa opcji (pkt XII. 
SIWZ)  
Odpowiedź ad 11: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr12:Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza 
składowiskiem odpadów oraz/lub Punkami Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku 
udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie 
szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy 
są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.  
Odpowiedź ad 12: Zamawiający nie prowadzi tego typu działalności. Pytanie nie dotyczy 
zamawiającego.

Pytanie nr 13: Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk zgłoszone jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów oraz/lub na 
terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości 
tego mienia. 
Odpowiedź ad 13: Zamawiający nie prowadzi tego typu działalności Pytanie nie dotyczy 
zamawiającego.

Pytanie nr14: Wykonawca wnosi o udzielnie informacji jakie są przyczyny szkód w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia. 
Odpowiedź ad 14: Przyczyny szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia  zamawiający udostępni wykonawcom 
którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

Pytanie nr15: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta 
odpowiedzialność administracyjna Zamawiającego zgodnie z Ustawą o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie. 
Odpowiedź ad 15:Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr16: Wykonawca wnosi o wprowadzenie następujących wyłączeń 
odpowiedzialności dla czystych strat finansowych w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, tj. szkód: 
a. spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez 
Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też 
usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na 
jego rachunek, 
b. powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów, 
c. powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów, 
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d. wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji 
dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych, 
e. powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub 
nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, 
f. wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia 
praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 
g. wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek 
umowach, rękojmiach lub gwarancjach, 
h. wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur 
rachunków, 
i. wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, 
kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz 
konsultacjami, 
j. wynikających z wycofania produktów z rynku, 
k. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych 
kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o 
charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages), 
l. wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, 
m. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, 
n. wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki. dla k 
Odpowiedź ad 16: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Pytanie nr17: Wykonawca wnosi o wykreślenie „Prawa Opcji” z SIWZ oraz §7 z treści 
Umowy Generalnej.  
Odpowiedź ad 17: Zgodnie z Odpowiedzią ad 11 . 

Pytanie nr 18: Wyznawca wnosi o udostępnienie zaświadczeń komunikacyjnych. W 
przypadku odmowy udostępnienia zaświadczeń, prosimy o wskazanie ilości pojazdów 
przyjmowanych do ubezpieczenia w poszczególnych latach, w rozbiciu na ryzyka. 
Odpowiedź ad 18: Zamawiający udostępni zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia 
wykonawcom którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

Pytanie nr 19: Wykonawca wnosi o wskazanie ładowności pojazdów ciężarowych.  
Odpowiedź ad 19:Ładowności pojazdów zostały wprowadzone do rejestru pojazdów . 
Skorygowany rejestr pojazdów zostanie udostępniony wykonawcom którzy złożyli wniosek 
o udostępnienie części poufnej 

Pytanie nr 20: Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu do konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia pojazdów: wykupiona konsumpcja sumy 
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, z wyłączeniem szkód całkowitych, kiedy to po 
wypłacie odszkodowania polisa zostaje rozwiązana.  
Odpowiedź ad 20:Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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Pytanie nr 21: Wykonawca wnosi o wprowadzenie uszczegółowienia zapisu dot. 
amortyzacji części: wykupiona amortyzacja części, z wyłączeniem ogumienia, akumulatora 
oraz elementów układu oddechowego.  
Odpowiedź ad 21:Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Pytanie nr 22: Wykonawca wnosi o określenie szczegółów zakresu Assistance oraz o 
wprowadzenie możliwości zastosowania składek minimalnych.  
Odpowiedź ad 22: Zakres Assistance  zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ . Zamawiający 
nie wyraża zgody na  zastosowanie składek minimalnych.  

Pytanie nr 23 : Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 
07.12.2020r. 
Odpowiedź ad 23: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na 
dzień 07.12.2020 roku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 07.12.2020 r., do godz. 12.00 na adres: 

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

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


