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Wrocław, 11.12.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

265/2020/N/Krynica Zdrój

Działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Krynicy-Zdroju, 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: 

1.   Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem 
intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i 
niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotów objętych ubezpieczeniem.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

2. 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: Zamawiający potwierdza powyższe. 

3. Zgodnie z odpowiedzią nr 26 Zamawiający zgadza się na FR dla ubezpieczenia BI w 
wysokości 3 dni, natomiast w odpowiedzi 78 – zgada na FR – 5dni – proszę o 
doprecyzowania jaka franszyza redukcyjna ma działać w ubezpieczeniu BI. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 3 dni. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

4. Zgodnie z Działem XVIII SIWZ – Zamawiający określa iż brak jest możliwości 
składania ofert wariantowych natomiast zgodnie z formularzem oferty dla PAKIETU I 
Zamawiający przewiduje trzy warianty ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie że można 
składać oferty wariantowe zgodnie z formularzem oferty dla PAKIETU I. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość składać oferty wariantowe zgodnie z 
formularzem oferty dla PAKIETU I. Tum samym zmienia zapis działu XVIII SIWZ 
na: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych dla zadań Pakietu i dla 
zadań Pakietu II.  



Strona 2 z 2                     
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

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą podstawową (Wariant I- 

oferta na 12 miesięcy) oferty wariantowej obejmującej ofertę o tym samym zakresie 

ubezpieczenia jednak na inny  okres  ubezpieczenia tj. oferta podstawowa (12 miesięcy) 

+ 12 miesięcy czyli na  okres 24 miesięcy, tj. Wariant II lub możliwość złożenia wraz z 

ofertą podstawową (Wariant I- oferta na 12 miesięcy) oferty wariantowej obejmującej 

ofertę o tym samym zakresie ubezpieczenia jednak na inny  okres  ubezpieczenia tj. 

oferta podstawowa (12 miesięcy) + 24 miesięcy czyli na  okres 36 miesięcy, tj. Wariant 

III.  

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej powinien on wraz z ofertą 

podstawową złożyć ofertę z wariantem na okres 24 miesięcy lub na okres 36 miesięcy, 

składając ofertę w tej samej kopercie i wypełniając dodatkową rubrykę w formularzu 

ofertowym.  

3. W przypadku nie złożenia oferty wariantowej, Wykonawca składa tylko ofertę 

podstawową nie wypełniając dodatkowej rubryki w formularzu ofertowym.  

4. Składając ofertę wariantową Wykonawca powinien spełniać tak jak w przypadku oferty 

podstawowej warunki udziału określone w treści SIWZ oraz być zdolnym do realizacji 

zamówienia na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

5. Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody wynikające z 
działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność błędna obsługa itp.) – 
prosimy o potwierdzenie, że dla szkód tego typu zastosowanie będzie miał limit określony w 
dodatkowym rozszerzeniu zakresu dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

6.       W przypadku braku potwierdzenia w powyższym pytaniu, prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził limit w wysokości 200000 zł na na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie 46 z dnia 10.12.2020 r. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Joanna Witczak  


