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Wrocław, 02.12.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Gminy Wąsosz   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 221/2020/N/Wąsosz 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wąsosz i jednostek podległych, 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 oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

Majątek

1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie maja 

OWU Wykonawcy, w szczególności wyłączenia i ograniczenia ochrony chyba, że dane 

ryzyko i/lub koszty zostały wprost włączone do obligatoryjnych zapisów SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

2. Prosimy o potwierdzenie że dla sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia ma 

obejmować szkody materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

OC

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 

2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w 

środowisku naturalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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2. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w 

środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i 

niezamierzone przez Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

3. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.12.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 

08.12.2020 r. zgodnie z poniższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 08.12.2020 r., do godz. 12:00 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 12:10 

Komunikacja:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty na assistance zgodnie z 

podstawowym bezpłatnym wariantem ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ.

2. Prosimy o wyłączenie z zakresu assistance pojazdów ponad 15 letnich. 

Odpowiedź: Zamawiający wyłączył z zakresu assistance pojazdy ponad 15 letnie 

zgodnie z  odpowiedzią na pytanie nr 5 w opublikowanych dnia 26.11.2020 r. 

odpowiedziach na pytania do SIWZ 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Agata Domańska 


