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Wrocław, 26.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Wąsosz   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 221/2020/N/Wąsosz 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wąsosz i jednostek podległych, 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 zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy 
integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ASS oraz NNW płatności składki w 
całości doliczonej do pierwszej raty?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ.  

3. Prosimy o podanie pojazdów podlegających bezpłatnemu ubezpieczeniu ASS?  
Odpowiedź: Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia ASS zgodnie z załącznikiem nr 10 do 
SIWZ rejestr pojazdów (kolumna okres ubezpieczenia ASS). Rejestr pojazdów ulegnie 
jeszcze korekcie w zakresie zgłoszonych do ryzyka ASS pojazdów. Korekta załącznika 
nr 10 zostanie opublikowana kolejnymi odpowiedziami do SIWZ. 

4. Prosimy o możliwość pobrania dodatkowej składki za ubezpieczenie ASS.  
Odpowiedź: Zamawiający wnioskuje o bezskładkowy assistance i nie wyraża zgody na 
pobranie dodatkowej składki za to ryzyko.

5. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku ubezpieczenia Assistance przyjmowanie 
wyłączenie pojazdów nie starszych niż 15 lat, wg następującego katalogu:  
a) samochody osobowe;  
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;  
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się 
pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 8);  
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;  
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e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane 
w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu 
zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjmowanie do ASS wyłączenie 

pojazdów nie starszych niż 15 lat, wg powyższego katalogu z zastrzeżeniem iż pojazdy 

o numerach rejestracyjnym DGR95CP i DGR225AG będą objęte bezskładkowym ASS 

bez względu na przekroczenie wieku 15 lat w czasie realizacji niniejszego zamówienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

5. Prosimy o określenie sposobu w jaki Zamawiający dokonuj wyceny pojazdu (na 
podstawie czego), czy w przypadku braku wyceny na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” 
właściciel, zawsze posługuje się wyceną rzeczoznawcy?  
Odpowiedź: Wartość pojazdu ustalana będzie na podstawie wartości określonej w 

polisie ubezpieczenia Autocasco  w okresie poprzednim lub na podstawie wartości 

księgowej brutto pojazdu wynikającej z faktury zakupu, z uwzględnieniem 10%-ego 

spadku wartości w każdym roku eksploatacji. 

6. Prosimy o uzupełnienie danych do pojazdów: DGR225AG, DGR060AA, 
DGRM993, DGRM992  
Odpowiedź: Zamawiający uzupełni dane pojazdów w załączniku nr 10 do SIWZ 

Skorygowany rejestr pojazdów zostanie opublikowany kolejnymi odpowiedziami do 

SIWZ. 

7. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku 
AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie składki minimalnej w ryzyku AC o 

ile będzie ona uwzględniona w ofercie przetargowej i w umowie generalnej. 

Zamawiający zastrzega iż składka minimalna będzie miała zastosowanie tylko dla tych 

pojazdów dla których składka wynikająca ze stawki przetargowej będzie niższa niż 

składka minimalna. Dla pozostałych pojazdów składka AC liczona powinno być 

zgodnie ze stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w zależności od podanej 

przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia na dany okres ochrony. 

9. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli: ▪ w ubezpieczeniu OC – 60%  
▪ w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70% 

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu 

rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli 

szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od 

początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia 

poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy: 

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym 

obowiązywała umowa.”  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ 
będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego 
aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.  
Odpowiedź: Zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do 
kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 
warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z 
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie 
mają zastosowania. Zastosowanie będą miały ogólne i szczególne warunki 
ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące 
przez cały okres realizacji zamówienia

11. Prosimy dla Klauzuli kluczy o wprowadzenie limitu 2.500 zł na jeden i 10.000 zł na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 2.500 zł na jeden i 
10.000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

12. Prosimy o przesunięcie składania przetargu na dzień 01.12.2020  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 

03.12.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 03.12.2020 r., do godz. 12:00 na adres: 

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

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

Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 13 do pliku z odpowiedziami do 
SIWZ 1 opublikowanego dnia 24.11.2020 r.

Pytanie 13 
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Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne lub energetyczne w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczanych 
budynków 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Agata Domańska 


