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Wrocław, 24.11.2020 r. 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia  Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Krakowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 4 ORAZ ZMIANY DO SIWZ  NR 

237/2020/N/KRAKÓW 

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 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  

 

Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

1. W odniesieniu do Klauzuli rzeczoznawców wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli 

o treść: Powołanie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych wymaga 

akceptacji Ubezpieczyciela. O powyższą zmianę wnioskujemy do ubezpieczenia mienia 

i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

 

2. Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli rzeczoznawców w odniesieniu do ubezpieczeń 

komunikacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów Klauzuli akceptacji aktualnego stanu 

zabezpieczeń- dotyczy ryzyka AC w brzmieniu jak niżej: 

 „ W odniesieniu do pojazdów kontynuujących ubezpieczenie AC/KR (dotyczy umów 

ubezpieczenia zawartych    uprzednio w dowolnym zakładzie ubezpieczeń Towarzystwo 

uznaje dotychczasowe zabezpieczenia za wystarczające.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

4. W zakresie warunku obligatoryjnego SIWZ dotyczącego pojazdu zastępczego na okres 

naprawy zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie  warunku  do pojazdów 

osobowych i ciężarowych o dmc do3,5 tony jak również ograniczenie terminu wynajmu 

do 10 dni. 
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Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie  warunku  do pojazdów 

osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t. limitu dni 10 dni. 

 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

5. W zakresie warunku obligatoryjnego SIWZ dotyczącego pojazdu zastępczego na okres 

naprawy zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie włączenia tych pojazdów do 

Assistance. 

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

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. W przypadku braku akceptacji powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o 

wprowadzenie limitu kwotowego kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na okres 

naprawy do wysokości 2 000 zł. 

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

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Prosimy o określenie PML lub wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem 

wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się 

znajdujących. Prosimy o wskazanie, która to lokalizacja. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości znajduje się 

w Krakowie przy ul. Głowackiego 56. Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej 

wartości ww. lokalizacji przed upływem terminu składania ofert. 

 

8. Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z 

eksploatacji, jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe: 

- czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ? 

- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ? 

- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ? 

- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ? 

- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ? 

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym 

przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? czy budynki te są dozorowane, 

posiadają alarm, w jaki sposób są zabezpieczone 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone 

budynki/budowle wyłączone z eksploatacji. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z zapadaniem i obsunięciem się ziemi nie 

dotyczą działalności człowieka.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

10. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących budynków: 
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Co jest magazynowane w budynkach magazynowych?  

Np. Pozycja 44 – budynek nr 1 hala – co znajduje się w tym budynku? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach magazynowych  znajdują się 

zwykle materiały do utrzymania dróg tj. m.in. znaki drogowe, masa bitumiczna, sól 

drogowa, drewno oraz samochody. Budynek poz. 44 został podzielony na dwie 

oddzielne części o długości 12,2 m każda. Jedna część służy obecnie jako magazyn, jest 

to szereg garaży, w których znajdują się pojazdów. Druga z części to zaplecze socjalne 

dla pracowników oraz cześć biurowa. 

  

11. Jaka jest długość linii energetycznych napowietrznych? czy znajdują się na terenie 

zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji? Jeżeli nie, w jakiej odległości od miejsca 

ubezpieczenia się znajdują? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy jaka jest długość linii energetycznych 

napowietrznych. Zamawiający potwierdza, że napowietrzne linie energetyczne 

znajdują się na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 

nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we 

wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach i budowlach są takie, jak 

wymagają tego przepisy prawa tj. gaśnice i hydranty, które poddawane są okresowym 

konserwacjom i przeglądom stanu technicznego. 

 

13. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji 

jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest 

wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do 

ubezpieczenia lokalizacji prace budowlane, remontowe czy modernizacje. Teren 

prowadzonych prac nie jest wyłączony z użytkowania. 

 

14. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o 

jakiej wartości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie panuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia 

wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynków/budowli. 

 

15. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach 

ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym 

stanie – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem 

lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie czy 

posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich 

wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone 

budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym, jak również budynki 

przeznaczone do rozbiórki. 

 

16. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje solarne. – 

jeżeli takie urządzenia są zgłoszone do ubezpieczenia to proszę o podanie informacji 

gdzie się znajdują, jaka jest ich ilość  i jaka jest ich wartość. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na budynku w Piwnicznej ul. Kościuszki 1 

zainstalowane są 3  panele solarne. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie  iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód 

w danych oraz szkód następczych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których 

przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. Jeżeli odpowiedź na niniejsze 

pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

18. Prosimy o podanie szczegółów przyczyn szkód dla ryzyk ubezpieczenia mienia  (mienie 

od wszystkich ryzyk i sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk) – brak danych w 

specyfikacji, w poprzednich postępowaniach miały one miejsce. 

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączonym 

oświadczeniu do SIWZ, które Zamawiający otrzymała od Ubezpieczyciela.  

 

19. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

20. Prosimy o podanie szkodowości z tytułu OC z podziałam na poszczególne ryzyka: 

- OC ogólne 

- OC ekologiczne 

- OC zarządcy dróg 

oraz podanie podsumowanej ilości szkód, wysokości kwot wypłaconych oraz rezerw 

odrębnie dla każdego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączonym 

oświadczeniu do SIWZ, które Zamawiający otrzymała od Ubezpieczyciela. 

 

21. Jaki jest stan dróg i czy ich oznakowanie jest prawidłowe i  nie budzi zastrzeżeń. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z przeglądami okresowymi dróg 

ich stan oceniany jest jako dobry a ich oznakowanie nie budzi zaostrzeń. Objazdy 

dróg wojewódzkich wykonywane są co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku 

wykrycia nieprawidłowości są one na bieżąco usuwane. 
 

22. Dla ubezpieczenia OC prosimy o wprowadzenie zapisu  jak poniżej: 

W ramach ubezpieczenia pokryte będą także koszty:  

1. postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą 

Ubezpieczyciela, w związku z roszczeniami zgłoszonymi przez poszkodowanego, w 
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tym także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytułu 

uczestnictwa w procesie cywilnym,  

2. uzasadnione koszty powołania za zgodą Ubezpieczyciela rzeczoznawców,  

3. uzasadnione koszty działań mających na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody 

po wystąpieniu wypadku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

23. Szkody powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem (np. warsztaty, myjnie samochodowe) – 

prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy pojazdy mechaniczne 

przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo  dozorowanym albo 

na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej  i 

całodobowo dozorowanym.  

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z chronieniem 

pojazdów nie będących jego własnością. 

 
18.    Dla OC zarządcy dróg prosimy o wprowadzenie franszyzy  redukcyjnej w wysokości 

500,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zgodnie z ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 DO SIWZ  NR 237/2020/N/KRAKÓW 

ubezpieczenie OC ekologiczne zostało wyłączone z przedmiotu ubezpieczenia. W 

związku z powyższym Zamawiający nie udziela odpowiedzi  na poniższe pytania: 

 

24. Prosimy o podanie lokalizacji, gdzie prowadzona jest działalność przez Zamawiającego 

oraz podanie daty założenia działalności podlegającej ubezpieczeniu OC ekologiczne.  

 

25. Prosimy o opis otoczenia lokalizacji dla w której prowadzona jest działalność 

podlegająca ubezpieczeniu OC ekologiczne. 

 

26. Czy w otoczeniu 5 km. Prowadzona jest inna działalności gospodarcza (dotyczy OC 

ekologiczne) 

27. Prosimy o podanie obszarów chronionych, jeżeli takie są to prosimy o wskazanie  

□ parki narodowe,  

□ rezerwaty przyrody,  

□ obszary ochrony ścisłej,  

□ obszary Natura 2000,  

□ parki krajobrazowe,  

□ użytki ekologiczne,  

□ zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

□ stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,  

□ obszary chronionego krajobrazu,  

□ pomnik przyrody,  

□ obszary wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_ochrony_%C5%9Bcis%C5%82ej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_Natura_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCytek_ekologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_przyrodniczo-krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanowisko_dokumentacyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chronionego_krajobrazu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody


  Strona 6 z 8                     

              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 

 

 

□ obszary wód przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym,  

□ obszary wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,  

□ obszary wód wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych,  

□ obszary narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych (OSN),  

□ obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie  

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie.  - dotyczy OC ekologiczne  

 

28. Prosimy o podanie rodzajów materiałów, szacunkową ilość i wartość podlegających: 

a)       składowaniu 

b)       sortowaniu 

c)       spalaniu 

(dotyczy ubezpieczenia OC ekologiczne) 

 

29. Prosimy o wskazanie jakie są zabezpieczenia w lokalizacji w której prowadzona jest 

działalność w ramach ubezpieczenia OC ekologiczne 

1.       □ System drenażu wód odciekowych 

2.       □ System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód 

powierzchniowych i podziemnych do składowiska / spalarni / sortowni. 

3.       □ Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w 

pochodniach 

4.       □ Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt 

5.       □ Wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów. 

6.       □ Pas zieleni o szerokości 10 m. 

7.       □ System monitoringu. 

8.       Inne (proszę o podanie jakie inne Ubezpieczony posiada) 

 

30. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, 

audyty czy badania dotyczące środowiska – jeżeli tak to prosimy o informacje czy ma 

pozytywną ocenę i czy protokół z audytu zawiera zalecenia , jeżeli tak to jakie?  

Odpowiedź: nie 

 

31. Czy obecnie występuję na terenie skażenia wód gruntowych lub gleby? 

Odpowiedź: nie 

 

32. Czy prowadzone są przeciwko Ubezpieczonemu sprawy sądowe dotyczące środowiska 

Odpowiedź: nie 

 

33. Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska tj. wycieki, emisje, 

pożary, wybuchy. 

Odpowiedź: nie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85pielisko
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34. Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód  lub inne 

pozwolenia środowiskowe, jeżeli tak to prosimy o wymienienie?  

Odpowiedź: nie dotyczy. 

 

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentu określającego zakres zadań 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Odpowiedź: zgodnie z udzielona odpowiedzią na wcześniejsze pytanie. 

 

36. Ze względu na pandemię prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie poniższego 

zapisu w ubezpieczeniu OC:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za 

szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 

spowodowane przez wirus HIV lub priony. – podlimit 100 000,00 PLN na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

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

SIWZ  zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 

/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 

przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają 

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

niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

38. W odniesieniu do założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o dopisanie po zdaniu „Zapisy  w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 

z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie 

mają zastosowania” słów zastrzeżenie nie dotyczy wyłączeń określonych w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

39. Dla klauzuli reprezentantów prosimy o wprowadzenie zapisu: Niniejsza klauzula nie ma 

zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

40. Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli automatycznego pokrycia jak poniżej 

  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 

się, że: 
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−    nowo nabyte środki trwałe,  

−    wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki 

trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , zostają objęte automatyczną ochroną 

ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od 

chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w 

przypadku wzrostu wartości środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od 

chwili ich ukończenia. 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia 

wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych 

przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych 

środków trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 

protokołem zdawczo - odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie 

podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym 

prób i testów). 

Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 

ubezpieczenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 

mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości: 20% wartości łącznej 

sumy ubezpieczenia 

Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 

przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 

następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 

faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu 

po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy 

ubezpieczenia w danym okresie rocznym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

36.    Dla klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności 200 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

37.    Dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody o wprowadzenie prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzielona we wcześniejszych pytaniach.  

 

38.    Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 04.12.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

    Anna Wika 


