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Wrocław, 15.12.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Andrychowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 

273/2020/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: 

 

 

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

osobowych ewentualnie ciężarowych do 3,5 tony DMC i nie starszych niż 15 lat 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

2. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia assistance obejmującego dowóz paliwa 
prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o zorganizowanie i pokrycie kosztów 
dostarczenia właściwego paliwa bez kosztów paliwa 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

3. W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli rzeczoznawców 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. 

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

ruchu drogowego (w pakiecie II)  jest objęcie szkód takich jak np. nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, wjazd 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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5. Prosimy o wykreślenie z SIWZ 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. 
 
 

6. 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 

 


