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Wrocław, 23.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Andrychowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ  NR 

226/2020/N/ANDRYCHÓW 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie 

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: 

 

 

I. Wszystkie ubezpieczenia: 

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych 

w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU 

wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej 

SIWZ.    

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okres 

ubezpieczenia prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu 

wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy). 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ.  

 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  uprzejmie 

prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych 

wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:   

 

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i 

Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
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każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 

jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość 

rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia 

danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy 

ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) 

za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek 

i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany 

wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek 

grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej 

sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy 

stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy 

ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA I OC 

 

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem 

ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, 

jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 

zakresie nie spełniają tych warunków. 

Odpowiedź: Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w/w  przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 
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4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane 

i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 

1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 

zakresie nie spełniają tych warunków. 

Odpowiedź: Tak,  obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie                      

z przepisami prawa budowlanego. 

 

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz 

wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu 

technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? 

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących 

ich użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

g) instalacji ciśnieniowych; 

h) urządzeń dźwigowych. 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim 

zakresie nie spełniają tych warunków, 

Odpowiedź: Tak, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne 

podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ 

uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia 

ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny 

szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w oparciu o 

zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli. Nie było szkód spoza polis 

ubezpieczeniowych. 

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków 

nieużytkowanych oraz pustostanów. 
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W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub 

budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. 

Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz 

przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony budynków 

nieużytkowanych lub pustostanów. 

 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 

SIWZ w zakresie definicji katastrofy budowlanej. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych 

zapisów: 

„Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 50 lat ” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

9. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wyrażenie zgody na jej zastąpienie klauzulą w treści:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, 

maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków 

trwałych lub udokumentowanego zakupu; 

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 

warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia po 

zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia o inwestycjach zrealizowanych i 

zarejestrowanych w okresie poprzedzającym; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy 

ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 

mln PLN; 

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym 

okresie (półrocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią 

modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie rozliczenia 

klauzuli automatycznego pokrycia w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego 

okresu ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową 

każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczona od wzrostu sumy 

ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 

SIWZ w zakresie klauzuli szkód elektrycznych, poprzez rozważenie możliwości 

wprowadzenia dodatkowo poniższego zapisu: 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

− mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

− w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

− w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), 

− we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 

itp.) i licznikach,     

− we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 

oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

− w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) 

stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

− w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia 

dla takich szkód.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

 

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów 

SIWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 

pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 
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c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego 

zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie 

dotyczy ub. OC): 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 

usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 

wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 

podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 

nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 

jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 

zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 

dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 

przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 

i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 

kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 

kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub 

sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i 

„bomby czasowe i logiczne”.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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13. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w 

danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

14. Dla zapewnienia porównywalności ofert składanych w trybie zamówienia 

publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez 

Zamawiającego w SIWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach 

programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym 

obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną 

wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia  nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie 

podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę 

gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego. Zamawiający nie 

potwierdza powyższego w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych 

 

16. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż 

zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia nie obejmuje OC zawodowej oraz iż intencją Zamawiającego nie jest 

objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń 

obowiązkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 

 

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wprowadzenie zapisu w klauzuli reprezentantów: 

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę 

zwrotu wypłaconego odszkodowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się 

ZGK we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom 

trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc 

stosownie do wykonywanej działalności? 

Odpowiedź: ZGK sam zajmuje się utrzymaniem dróg na zlecenie innych podmiotów. 

 

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w 

zarządzie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dróg w zarządzie w pełnym tego słowa 

znaczeniu, zajmuje się nimi na zlecenie. 



  Strona 8 z 13                     

              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 

 

 

 

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK wykonuje 

własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności 

są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej 

działalności? 

Odpowiedź: ZGK sam zajmuje się remontami dróg na zlecenie ich właścicieli i 

zarządców. 

 

21. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia, dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zachowania prawa do regresu, zgodnie z 

ogólnymi warunkami ubezpieczyciela.    

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawo do regresu do podwykonawców, którzy 

wyrządzili szkodę. 

 

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. długości dróg w km objętych 

zakresem usług związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg. 

Odpowiedź: Drogi powiatowe  -zimowe ok. 44 km, drogi gminne , utrzymanie letnie, 

zamiatanie –ok. 27 km, drogi  gminne –utrzymanie zimowe– umowa konsorcjum cała 

gmina około 258 km, z tego ZGK Andrychów realizuje ok. 95,3 km 

 

23. W odniesieniu do rozszerzenia terytorialnego w OC ogólnej zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o informację jakie usługi prowadzi Zamawiający poza RP.  

 

Jeżeli intencją jest pokrycie tylko dla szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego lub jego 

pracowników podczas delegacji służbowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

doprecyzowanie w tym zakresie oraz ograniczenie zakresu terytorialnego do całego świata z 

wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi usług poza RP. Z zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej wyłączone zostaje rozszerzenie o szkody poza granicami RP. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w OC ogólnej podlimitu dla 

klauzuli reprezentantów w ramach sumy gwarancyjnej na jeden i na wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia w wysokości: 500.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% 

nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. obrotu osiągniętego z działalności 

usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019r. i planowanego w 2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,ze za 2020 rok obroty wyniosą ok 400 zł, w 

przyszłym roku planuje się na poziomie( na dzień dzisiejszy) ok.500 zł 

 

 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
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26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji zapisu wymaganych 

warunków obligatoryjnych dotyczących oględzin uszkodzonego pojazdu poprzez 

doprecyzowanie iż termin 3 dni dotyczy 3 dni roboczych, a także o  dodanie poniższego 

zapisu: „W przypadku niedotrzymania terminu oględzin przez Ubezpieczyciela, 

Zamawiający przedłoży również dokumentację zdjęciową zakresu uszkodzeń pojazdu”. 

 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców na 

poniższą „Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia, iż 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 (o czym decyduje 

Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt 

Ubezpieczyciela. 

 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej klauzuli 

zachowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna od 

wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach. 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli 

likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym poprzez dodanie do niej poniższego 

zapisu:  „Rozliczenie części oryginalnych wyłącznie na podstawie udokumentowania 

naprawy fakturami. Maksymalna cena części zamiennej 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. W dokumentach 

stwierdzających wartość kosztów wykonanej naprawy, konieczne będzie wyspecyfikowanie 

konkretnych części zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P) 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

 

Termin składania ofert 
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30. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie 

terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2020 r. do godziny 13:00. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 27.11.2020r. 

 

 

 Pytania i wnioski do Pakietu II:  

31. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SIWZ, zastosowanie 

mają zapisy OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia 

w SIWZ, zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

32. Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za 

okres min. 3 ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z podziałem 

na lata oraz informację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, założonych rezerw i 

uzyskanych regresów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia zaświadczeń szkodowych. Informacje na 

temat szkodowości podano w załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

33. Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 1) z „organizację 

naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” na „naprawę 

ubezpieczonego pojazdu, w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu (z 

wyłączeniem kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy)”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

34. Wnioskujemy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance pkt 5) z „organizacja 

parkingu i koszty z tym związane” na „koszty pozostawienia pojazdu na parkingu”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

35. Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli Rzeczoznawców jako fakultatywnej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.  

 

36. Wnioskujemy o zastąpienie w treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej 

zdania: „Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o 

powyższych okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o 

powyższym fakcie Ubezpieczyciela w terminie 14 dni”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

37. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie 

niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora 

dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód 

odbywa się poprzez infolinię lub formularz na stronie internetowej”.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

38. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Ładunkowej: „pod warunkiem, że 

ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

39. Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem niezwłoczne, 

nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji 

powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „pod warunkiem niezwłoczne, 

nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim 

informacji powiadomienie miejscowej jednostki policji o kradzieży”. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

40. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 27.11.2020r.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 27.11.2020r. 

 

 

41. Prosimy o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia Assistance pojazdów starszych niż 

15 lat; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym z zakresu ubezpieczenia 

assistance wyłaczone zostają pojazdy KWAVK24 i KWAVS24.Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

 

42. Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie Assistance dotyczyć ma pojazdów 

osobowych ewentualnie ciężarowych do 3,5 tony DMC; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie Assistance dotyczy wyłącznie 

pojazdów osobowych i ciężarowych o DCM do 3,5T. 

 

43. Prosimy o podanie na czym polega specjalność pojazdów o numerach 

rejestracyjnych: KWAE624, KWA89HH, KWA45VX, KWA5VF8, KWA6VN6, 

KWA5VV8, KWA4AA4, KWA2VW2; 

Odpowiedź: Pojazdy o numerach rejestracyjnych: KWA89HH, KWA45VX, 

KWA5VF8, KWA6VN6, KWA5VV8, KWA4AA4- są to pojazdy specjalne 

przeznaczone do wywozu nieczystości stałych; pojazd o nr rej. KWAE624-pojazd 

specjalny przeznaczony do zamiatania ulic i placów(WUKO ZM-260); Pojazd  o nr 

rejestr. KWA2VW2- pojazd osobowy (FIAT-PANDA). 

 

44. Prosimy o doprecyzowanie, czy pojazdy o numerach rejestracyjnych: BBC987M, 

KWA17M7, KWA18M7, KWA4MY8 są ciągnikami rolniczymi, czy też ciągnikami 

siodłowymi albo balastowymi; 

Odpowiedź: Są to ciągniki rolnicze. 
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45. Prosimy o podanie ładowności pojazdu numer: SB4016V; 

Odpowiedź: Ładowność wynosi 5,5 Tony 

 

46. W odniesieniu do wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC 

dotyczącego oględzin uszkodzonego pojazdu 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 i . 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 i zakresu szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podkreślonych fraz. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

47. W odniesieniu do obligatoryjnej  klauzuli rzeczoznawców (w pakiecie II) prosimy o 

modyfikację  poprzez wprowadzenie zapisu iż w odniesieniu do jednego zdarzenia koszty 

pokrywane będą do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej 

w umowie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

48. W odniesieniu do fakultatywnej klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej (w pakiecie II) prosimy modyfikację ostatniego zdania odpowiednio: 

 

Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny 

sprzedaży przez Ubezpieczającego i przedstawienia faktury sprzedaży lub umowy sprzedaży 

. 

lub 

Warunkiem zbycia przy udziale Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja 

ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego i przedstawienia faktury sprzedaży lub umowy 

sprzedaży. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

  

49. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją fakultatywnej klauzuli złamania przepisów 

ruchu drogowego (w pakiecie II)  jest objęcie szkód związanych z nieustąpieniem 

pierwszeństwa przejazdu, wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wyprzedzanie na 

linii ciągłej, niezatrzymanie się przed znakiem B-20 (STOP), natomiast intencją klauzuli nie 

jest objęcie szkód przez kierującego, który nie posiadał wymaganych prawem uprawnień do 

kierowania pojazdem; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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50. Prosimy o informację, czy w okresie trwania przedmiotowego zamówienia 

Zamawiający przewiduje możliwość zakupu pojazdów o wartości jednostkowej ponad 1 mln 

zł brutto; 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego zakupu. 

 

51. Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 5 projektu mowy dla pakietu II poprzez 

wprowadzenie zapisu iż w przypadku nabycia przez Zamawiającego pojazdów o wartości 

jednostkowej ponad 1 mln zł brutto stawki za taki pojazd będą negocjowane indywidualne; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. W związku z powyższym, zmianie ulega projekt umowy dla zadań Pakietu II – 

aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 

 

 

52. Prosimy o wykreślenie § 7 z projektu umowy  dla pakietu II zapisu mówiącego o 

opcji przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy pozostawiając termin wykonania 

zamówienia na okres 24miesięcy, od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

53. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w odniesieniu do Pakietu II poprzez 

wprowadzenie zapisu, iż składka płatna jest w czterech za wyjątkiem ubezpieczenia 

Assistance, gdzie składka płatna będzie jednorazowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. W związku z powyższym, zmianie ulega projekt umowy dla zadań Pakietu II – 

aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 

 

54. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w odniesieniu do Pakietu II poprzez 

wykreślenie z projektu umowy całego § 8 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

 

Agnieszka Zalewska 


