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ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 

 

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.” (ZP-UKP/16/11/2013). 

 

Pytanie 1: Prosimy o następujące wyjaśnienia i zmiany do SIWZ: 

Z: 

4. Ubezpieczenie Assistance: 

4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji 

lub awarii pojazdu): 

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację  

i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu  naprawczego zdolnego usunąć awarię 

(limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km), 

4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz 

ciężarowych o ładowności do 2,5 tony. 

4.2. Zakres terytorialny: RP 

 

Na: 

4. Ubezpieczenie Assistance: 

4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji 

lub awarii pojazdu): 

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację  

i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu  naprawczego zdolnego usunąć 

awarię (limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km), 

4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz 

ciężarowych o ładowności do 2,5 tony posiadających ubezpieczenie autocasco. 

4.2. Zakres terytorialny: RP 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. W związku z powyższym zmianie 

ulega punkt 4 załącznika nr 6, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

 

4. Ubezpieczenie Assistance: 

4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub 

awarii pojazdu): 

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację  

i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu  naprawczego zdolnego usunąć awarię 

(limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km), 

4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz 

ciężarowych o ładowności do 2,5 tony posiadających ubezpieczenie autocasco. 

4.2. Zakres terytorialny: RP 

 

 



 

 

Pytanie 2: Prosimy o następujące wyjaśnienia i zmiany do SIWZ: 

Z: 

5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku gdy niedoubezpieczenie wynosi do 10%. Zakład 

Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania. 

Zasady proporcji nie stosuje się także dla szkód o wartości do 5’000 zł netto. 

Na: 

5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku gdy niedoubezpieczenie wynosi do 10% Zakład 

Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania.  
 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. W związku z powyższym zmianie 

ulega punkt 5.1. załącznika nr 6, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 

5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku gdy niedoubezpieczenie wynosi do 10% Zakład 

Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania.  

 

Pytanie 3: Prosimy o następujące wyjaśnienia i zmiany do SIWZ: 

Z: 

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. 

Na: 

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 

5 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. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 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 5 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 4: Prosimy o podanie schematu płatności składek, tj.  czy składki zostaną opłacone 

jednorazowo, czy ratalnie. Jeśli ratalnie to prosimy o wskazanie ilości rat. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że składki będą opłacane jednorazowo w systemie rocznym 

według schematu podanego w pkt 11.4. SIWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7, którą 

Zamawiający udzielił w dniu 04.12.2013 r.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 5: Prosimy o uzupełnienie formularza ofertowego o pozycję dotyczącą składki za ubezpieczenie 

assistance.  
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza. Wykonawca musi doliczyć 

składkę za ubezpieczenie assistance do składki za AC. 

 

W wyniku wyżej udzielonych odpowiedzi zmianie ulega: 

 załącznik nr 6 do SIWZ 

którego poprawiona treść stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

 

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

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

przygotowywania oferty.  

 

 

             

                                                                                                                  Z poważaniem 
 


