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ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE 

 

do przetargu nieograniczonego na: „Usługę ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o.” 

 

 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie poniżej udziela 

odpowiedzi na zadane pytania do przetargu nieograniczonego na: „Usługę ubezpieczenia 

komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom”  

Sp. z o. o.”. 

 

Pytanie 1: Prosimy o informację, czy zniesiona amortyzacja dotyczy również szkód powstałych w 

ogumieniu. 
 

Odpowiedź:  Nie zniesiona amortyzacja nie dotyczy szkód powstałych w ogumieniu. 
 

Pytanie 2: Prosimy o informację na jaki dzień podana została informacja o szkodach. 
 

Odpowiedź:  Na dzień 24 listopada 2013 roku. 

 

Pytanie 3: Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych o szkody wypłacone przez PZU SA zgodnie z 

poniższym: 

Rok 2010 

OC- 3 szkody – 8’032,00 zł. 
 

Odpowiedź:  Po zweryfikowaniu danych będących w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający 

zmienia załącznik nr 9 do SIWZ poprzez wprowadzenie szkód OC za rok 2010 wypłaconych przez 

PZU SA. 

 

Pytanie 4: Prosimy o informację czy sumy ubezpieczenia auto – casco ulegną zmianie w chwili 

zawierania umów ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź:  Sumy ubezpieczenia auto – casco dla umów zawartych od 1 stycznia 2014 roku nie 

ulegną zmianie, natomiast przy zawieraniu ubezpieczenia auto – casco w terminach po 1 stycznia 2014 

roku sumy ubezpieczenia będą aktualizowane do wartości rynkowych. 

 

Pytanie 5: Prosimy o informację czy w sumach ubezpieczenia auto – casco uwzględniono wartość 

wyposażenia dodatkowego. 
 

Odpowiedź:  Tak w sumach ubezpieczenia auto – casco uwzględniono wartość wyposażenia 

dodatkowego. 

 

Pytanie 6: Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli obligatoryjnej 5.2. 

poprzez dopisanie: w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach 

uzasadniających przypuszczenie, ze popełniono przestępstwo Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić policję oraz TU, nie później niż w najbliższym dniu roboczym. 

 

 

 



 

 
 

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli 5.2. w tym zakresie. W związku z 

powyższym zmianie ulega punkt 5.2. załącznika nr 6, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

 

5.2. Klauzula zgłaszania szkód 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że ustala się termin powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o powstałej szkodzie na 

7 dni od daty dowiedzenia się o powstaniu szkody. W przypadku szkody kradzieżowej lub szkody 

powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, ze popełniono przestępstwo 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić policję oraz TU, nie później niż w 

najbliższym dniu roboczym. 

 

Pytanie 7: Prosimy o podanie schematu płatności składek. 
 

Odpowiedź:  Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie dla każdego pojazdu na okres 

roczny lub krótszy w przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie trwania danego 

roku. Zapłata należności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawianych 

sukcesywnie dla każdego pojazdu polis ubezpieczeniowych w następujących terminach: 

1) dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres do 31.12.2014 roku należne składki dla każdego 

pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2014 roku lub w przypadku pojazdów, których 

okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2014 w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

polis ubezpieczeniowych, 

2) dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku składki 

dla każdego pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2015 roku lub w przypadku 

pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2015 w terminie 30 dni od 

dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych. 

 

Pytanie 8: Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawek minimalnych 

dla umów krótkoterminowych w wysokości:  

AC - 40,00 

OC - 30,00 

NW - 20,00. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie stawek minimalnych w żadnym 

przypadku. 

 

 

W wyniku wyżej udzielonych odpowiedzi zmianie ulegają: 

 załącznik nr 6 do SIWZ 

 załącznik nr 9 do SIWZ 

których poprawiona treść stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z dnia 29 listopada 2013 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy 

składaniu oferty. 

 

             

                                                                                                                  Z poważaniem 
 


