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Wrocław, 12.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 224/2020/N/WOŁÓW 

 

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z 

o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. 

podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 

następujących zmianach w SIWZ 

 

 

PAKIET II 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia 

opisanego w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

2. Poprosimy o wprowadzenie górnego limitu sumy ubezpieczenia dla nowo 

nabywanych pojazdów w wysokości 450 000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

3. Czy Zamawiający planuje zakup pojazdów o wartości powyżej 450 000 zł w okresie 

obowiązywania Umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje zakup takiego pojazdu. 

 

4. Prosimy o zdefiniowanie zakresu terytorialnego w auto casco. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres terytorialny to RP. 

 

5. Prosimy o zgodę aby stała suma ubezpieczenia miała zastosowanie dla pojazdów do 

7 roku eksploatacji licząc na dzień wystawiania polisy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wnioskuje o stałą sumę ubezpieczenia w 

AC. 

 

6. Prosimy o akceptację składki minimalnej w auto casco w wysokości 300,00 zł / 1 

pojazd. Informujemy, że jej koszt zostanie uwzględniony w ofercie wykonawcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie w ofercie dla 

zadań Pakietu II zastosowanie składki minimalnej, o ile zostanie ona uwzględniona 

w złożonej ofercie. 

 

7. Ze względu na wiek pojazdu o numerze rejestracyjnym DWL84TJ prosimy o 

wyłączenie go z assistance oraz jednocześnie potwierdzenie, że żaden z pojazdów z 

załącznika nr 10 do SIWZ nie jest zgłaszany do assistance. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia 

wyłączone zostaje ryzyko Assistance. Zmianie ulegają załączniki nr  3 i 5 do SIWZ. 

Aktualne w załączeniu do odpowiedzi na pytania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy SIWZ.  

 

8. Czy dla poniższych pojazdów ma zostać zawarte ubezpieczenie NNW? Jeżeli tak, to 

prosimy o wskazanie ilości miejsc siedzących. 

PO7EW93 Volvo YV2JG00C3CA725834 

DWLCJ97 Man WMAM18ZZ17Y188433 

PO5AG48 DAF XLRAEL3700L458543 

DWL84TJ Volkswagen WV1ZZZ7HZ4H049141 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pojazdy te mają posiadać ubezpieczenie NNW. 

W każdym z nich są po 3 miejsca siedzące. 

 

9. Prosimy o informację dlaczego pojazdu o numerze rejestracyjnym DWL69WF jest 

pojazdem specjalnym? Jaką specjalistyczną zabudowę posiada? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to pojazd specjalny wykorzystywany do 

przewozu zwłok – karawan. 

 

10. W związku z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia Auto Casco, prosimy o 

wskazanie w wykazie pojazdów uprzywilejowanych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż żaden z pojazdów nie jest uprzywilejowany. 

Zapis dot. pojazdów uprzywilejowanych zostaje wykreślony z załącznika nr 1, a 

wymagany zakres AC otrzymuje brzmienia: 

„Zakres ubezpieczenia AC: 

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku 

z ruchem i postojem pojazdu wskutek: 

1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym 

pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi zarówno z zewnątrz 

jak  i z wewnątrz pojazdu.  

2) uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie), 

3) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku 

powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania 

bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 

pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 
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4) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, 

5) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia 

lub kradzieży pojazdu.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

11. Prosimy o zgodę na zmianę wymaganych warunków obligatoryjnych w Auto Casco 

na następujące: 

JEST 

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

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

szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 

uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej 

wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy 

szkody. 

 

MIAŁOBY BYĆ: 

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

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

skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu. W 

przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 

uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej 

wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy 

szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

JEST 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 

7 dni od daty oględzin 

 

MIAŁOBY BYĆ: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 

7 dni roboczych .od daty oględzin. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

12. Prosimy o zmianę treści klauzuli obiegu dokumentów na następującą: 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 

Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym 

polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 

wniosku ubezpieczeniowego; 
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- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel 

przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich 

wystawienia; 

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je 

w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych 

dokumentów do ponownej weryfikacji; 

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 

(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 

Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym 

polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku 

ubezpieczeniowego; 

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel 

przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich 

wystawienia; 

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je 

w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych 

dokumentów do ponownej weryfikacji; 

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 

(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera 

 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

13. Prosimy o zmianę terminu składania na 20.11.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert 

na 20.11.2020. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.11.2020r. 

zgodnie z poniższymi zmianami. 
 

14. 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 

SIWZ. 

 

15. 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 
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przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

16. Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli likwidacji szkód 

częściowych w wariancie serwisowym na: 

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym 

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za 

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 

województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części, pod 

warunkiem udokumentowania naprawy fakturami. Maksymalna cena części zamiennych nie 

może przekroczyć wysokości określonej w systemach eksperckich (w tym 

Audatex/Eurotax/DAT), a w przypadku braku danej części w zasobach wskazanych 

systemów, nie może przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci producenta i/lub 

importera danej marki pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

17. Prosimy o przesunięcie składania ofert na dzień 19.11.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 
 

18.  Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się obecnie sytuację w kraju i na świecie w 

związku z koronawirusem czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w 

formie elektronicznej (przesłanie podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oferty wraz z oświadczeniami na wskazany adres e-mail)?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

Wprowadza jednak następujący zapis: 

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa na 

świecie, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty (w 

tym pełnomocnictwa) drogą elektroniczną. Dokumenty stanowiące część oferty uznane 

zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty, oraz oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nadal przesłany musi być w 

formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści.    

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

19. Prosimy o uzupełnienie informacji o roku budowy, konstrukcji i zastosowanych 

zabezpieczeniach p.poż dla kaplicy cmentarnej (poz. 8 MIENIE-BUDYNKI I 

BUDOWLE w wykazie majątku). Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków?  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż żaden z budynków nie został wpisany do 

rejestru zabytków. 

 

20. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach zostały wykonane remonty generalne 

(proszę o podanie daty i zakresu prac)?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w budynkach były przeprowadzane bieżące 

remonty polegające na wymianie dachu / budynek administracyjno biurowy /, 

odnowieniu ścian, wymianie witraża / kaplica cmentarna / etc. 

 

21. Czy zamawiający posiada bądź administruje składowiskiem odpadów, spalarnią 

odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż spółka ma w zarządzie nieaktywne już 

składowisko odpadów, które w chwili obecnej jest punktem przeładunkowym.  

 

22. Prosimy o wprowadzenie w miejsce zapisu rozszerzenia o szkody: wyrządzone w 

środowisku naturalnym (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 

TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA) zapisu:  

 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:  

1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, 

wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych,  

2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji 

zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.  

2.  Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są 

spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i 

nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.  

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden 

wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia 

obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku.  

4.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za 

straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej 

formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych.  

5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się w umowie ubezpieczenia franszyzę 

redukcyjną.  

6.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający 

opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że do zakresu nie zostaje 

wprowadzona franszyza redukcyjna. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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23. Prosimy o wyłączenie z pakietu I zdania: 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności 

ekologicznej 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulęgają 

załączniki nr  2 i 4 do SIWZ – aktualne w załączeniu do odpowiedzi. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

 

ZMIANY DO SIWZ 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 19.11.2020 r., do godz. 13:00 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 13:10 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Agnieszka Zalewska 

 


