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Olesno, dn. 11.04.2017 r. 
RIZ.272.6.2017 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Oleskiego 

 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie 

Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy 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. 

3. Odpłatny wariant assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były 

wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpłatnego wariantu assistance do 

pojazdów osobowych dostawczych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony, które posiadają 

ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. 

4. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) prosimy o możliwość 

wprowadzenia franszyzy kilometrowej dla zdarzeń powstałych w wyniku awarii dla pojazdów 

starszych niż 10 lat. Proponowana franszyza – 25 km od miejsca zdarzenia do siedziby 

Ubezpieczającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy kilometrowej dla zdarzeń 

powstałych w wyniku awarii dla pojazdów starszych niż 10 lat – 25 km od miejsca zdarzenia do 

siedziby Ubezpieczającego. 

5. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) prosimy o wprowadzenie 

modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi holowania pojazdu po awarii na terenie 

RP na odległość do 300 km od miejsca zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 

6. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny), prosimy o wprowadzenie 

modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi holowania pojazdu po awarii poza 

terenem RP do najbliższej stacji obsługi lub – w przypadku gdy zdarzenie ma miejsce nie dalej niż 

200 km od granicy RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do siedziby 
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Ubezpieczonego, stacji obsługi albo celu podróży o ile dystans holowania nie jest wyższy niż 

odległość od siedziby Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Assistance 

rozszerzonego wnioskowanego zapisu. 

7. Świadczenie w ramach pomocy w podróży, odbiór ubezpieczonego pojazdu – prosimy 

o dopuszczenie możliwości zastosowania tego rozszerzenia tylko w przypadku szkód poza 

terytorium RP. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany proponowane przez Wykonawcę. 

8. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) – prosimy o doprecyzowanie 

co kryje się pod pojęciem ekspertyzy technicznej? Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego 

warunku gwarantowanie przez Wykonawcę usługi  pomocy drogowej tj. usprawnienie na miejscu 

zdarzenia, udzielenie informacji o stacjach obsługi pojazdów?. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, gwarantowanie przez Wykonawcę 

usługi pomocy drogowej tj. usprawnienie na miejscu zdarzenia, udzielenie informacji o stacjach 

obsługi pojazdów. 

9. W zakresie ubezpieczenia assistance (wariant rozszerzony, odpłatny) – usługa wynajmu pojazdu 

zastępczego - prosimy o wprowadzenie modyfikacji dopuszczającej możliwość świadczenia usługi 

poza terytorium RP przez okres max 3 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. 


