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Wrocław, 13.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SIWZ  NR 209/2020/N/Rzeszów 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

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

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

 

1. Proszę o zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert na 23.11.2020r. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na 

przesunięcie terminu na dzień 18.11.2020 

 

2. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 

zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko 

czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 

agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej 

ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na 

podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?   

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną. 

 

3. W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 7. 

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

4. Prosimy o informację czy pojazdy wskazane w wykazie są wszystkimi pojazdami, 

których Klient jest właścicielem/posiadaczem/użytkownikiem. Jednocześnie proszę o 

uzupełnienie w wykazie pojazdów brakujących sum ubezpieczeń, liczby miejsc w pojazdach 

oraz usunięcie jednego z podwójnie wykazanego pojazdu - RZ8476C. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni brakujące dane. Aktualizowany plik zostanie przesłany 

Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
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5. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie 

obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.  

 

6. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie składki minimalnej w ryzyku Auto 

Casco - 300 zł. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

7. Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do ryzyka Auto Casco: 

”zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

8. W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu, iż 

zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie 

wydechowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

9. W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych Auto Casco w treści 

”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” na ”Zamawiający wymaga aby oględziny 

uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i 

ustaleniem terminu oględzin. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może 

przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu 

kosztorysów i faktur 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 w SIWZ.  

 

10. W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 9 prosimy o zmianę z „3 

dni od daty zgłoszenia szkody” na „3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody” oraz zmianę z 

„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” na „Zamawiający może 

przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu 

kosztorysów i faktur zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 

wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.  

 

11. Proszę o rozszerzenie zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych w ryzyku 

Auto Casco o dodatkowy warunek: „Jeżeli w kosztorysie uwzględniono uszkodzenia 
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niezwiązane ze zdarzeniem Wykonawca może zweryfikować i zredukować kwotę 

odszkodowania do uszkodzeń związanych ze zdarzeniem.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.  

 

13. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów 

osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t, których okres eksploatacji 

nie przekracza 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco. Jednocześnie proszę o 

potwierdzenie, że z ryzyka Assistance wyłączone są pojazdy specjalistyczne – sanitarne. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. Zamawiający potwierdza, że z ryzyka Assistance wyłączone są pojazdy 

specjalistyczne – sanitarne. 

 

14. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Auto Casco nie dotyczy pojazdów, 

których okres eksploatacji przekracza 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu u 

Wykonawcy jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto 

Casco) oraz o zaktualizowanie wykazu pojazdów z uwzględnieniem powyższego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Auto Casco dotyczy Polski i Europy z 

wyłączeniem Ukrainy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

16. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na 

treść „1) organizacje naprawy pojazdu na miejscy zdarzenia i koszty z tym związane (z 

wyłączeniem kosztów części zamiennych). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

17. W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej  – Klauzuli współdziałania przy 

zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna 

warunek za spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez UNIQA. Wiążące 

będą oferty wskazane przez UNIQA lub przez UNIQA zaakceptowane. UNIQA pomoże w 

sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, a nie UNIQA. Ostatecznie 

jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa wartości rynkowej pojazdu, 

nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC. 

Odpowiedź: Zamawiający uznaje powyższy warunek za spełniony.  

 

18. Prosimy o wskazanie ryzyk (OC / AC), dla których zostały założone rezerwy / 

oszacowania na wypłatę odszkodowań wskazane w załączniku nr 6. 
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Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił Informację o szkodowości w załączniku nr 6. 

Załącznik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części 

poufnej SIWZ. 

 

19. 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 

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane za zgodą, na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. Limit: 10 000,00 zł. na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

20. Prosimy o przedstawienie informacji o szkodowości w formie zaświadczenia od 

Ubezpieczycieli, za okres od 2017 roku 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

21. Czy zamawiający wyraża zgodę na  

 

a) wykreślenie zapisu w treści : 

 

Klauzula rzeczoznawców  

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody.  

Limit: 10 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

lub  

 

b)  zamianę treści tego zapisu na: 

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.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli rzeczoznawców. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19. 
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22. W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od 

Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu 

składania ofert do dnia 23.11.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

23. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia18.11.2020 r. do godz. 13:00. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 18.11.2020 r., do godz. 14:00 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 14:10 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


