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Wrocław, 08.12.2020 r. 

 

 

Do uczestników przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Górowskiego 

wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ   

NR 257/2020/N/Góra 
 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Górowskiego oraz jednostek organizacyjnych 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:  

 

1. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdów o wartości jednostkowej 

powyżej 600 000 zł. 

 

2. Czy zamawiający  w przypadku zgłoszenia  do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża 

zgodę na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Prosimy o modyfikację zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia 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 zgłoszenia szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

4. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść: 

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 

należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na 

wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i 

uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości 

odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź 

udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak 
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wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną 

w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale 

Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu 

najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 

miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego 

terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej 

zaoferowanej cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

5. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte 

były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie 

przekracza 15 lat.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. Ubezpieczenie assistance – prosimy o wprowadzenie holowania na terenie RP do 

dowolnie wybranego miejsca w limicie 500 km.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 15.12.2020 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZMIANY DO SIWZ 
 

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 11.12.2020 r. na dzień 15.12.2020 r. 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 15.12.2020 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 

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

składania ofert. 
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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.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 

 


