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Wrocław, 10.12.2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ   

NR 258/2020/N/Wałcz 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej 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/ informuje o następujących 

zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

 

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 09.12.2020, zwracamy się z prośbą o  

usunięcie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej OC działalności opisanej pod PKD 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji 

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

2. Odnośnie PKD nr 73.11.Z – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie 

obejmował odpowiedzialności za szkody wynikające z: treści reklamy, prowadzenia 

akcji/strategii/kampanii reklamowych/marketingowych.  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

 

3. Odnośnie PKD 68.20.Z - prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie 

obejmował działalności związanej z wynajmem obiektów przemysłowych, obiektów 

wystawowych, magazynów, hal przeznaczonych na użytek handlu hurtowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

4. Odnośnie PKD nr 49.39.Z - prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie 

obejmował działalności: kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów 

orczykowych i wyciągów narciarskich. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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5. W związku z udzieleniem w dniu 09.12.2020 odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o 

potwierdzenie, że określony w odpowiedzi katalog wyłączeń nie jest katalogiem 

zamkniętym i Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączeń obowiązujących w OWU 

wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 

 


