
 
 

 

 

Olesno, dn. 14.04.2017 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 czy wskazane w SIWZ definicje pojęć mają zastosowanie w zakresie 

ubezpieczenia AC w przypadku gdy oferowany zakres ubezpieczenia jest na warunkach „ all risk”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 2.3.1 załącznika 1a do SIWZ zakres 

ubezpieczenia jest na warunkach allrisk. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sprawach 

nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź 

szczególne warunki wybranego wykonawcy. 

2. W odniesieniu do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie zapisu, że 

klauzula ma zastosowanie w przypadku zbycia pojazdu na rzecz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Oleskiego wskazanych w przedmiotowym postepowaniu przetargowym lub 

przewłaszczeniem na zabezpieczenie na rzecz Banków. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu, z zastrzeżeniem, 

że jeśli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

zastosowanie mają odrębne przepisy. 

3. Prosimy o wykreślenie z SIWZ poniższego zapisu: 

„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie odpowiedzialności za 

szkody spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub 

podobnie działających leków, to postanowienia takie nie mają zastosowania, jednakże wyłącznie 

w stosunku do osób nie będących reprezentantami zamawiającego. W zakresie obligatoryjnym 

postanowienie niniejsze nie dotyczy także ubezpieczeń komunikacyjnych.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z SIWZ wnioskowanego zapisu. 

4. W odniesieniu do pkt – 3.3.5  w SWIZ prosimy o jego wykreślenie lub wskazanie w jaki sposób 

właściciel ustala wartość pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający określi wartość pojazdu w oparciu o katalogi typu INFOEXPERT lub 

EUROTAX. 

5. W odniesieniu do ubezpieczenia assistance, prosimy o wprowadzenie zapisu, że dotyczy 

n/w pojazdów nie starszych niż 15 lat: 

1) samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

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. 

6. Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu dotyczącego  ekspertyzy technicznej w ubezpieczeniu 

assistance 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, gwarantowanie przez Wykonawcę 

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

obsługi pojazdów. 



 
 

 

 

7. Prosimy o wprowadzenie limity kwotowego w zakresie złomowania pojazdu do 500 euro na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

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

Wykonawcy zastosowanie mają szczególne bądź ogólne warunki wybranego wykonawcy. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że pojazd zastępczy przysługuje do 5 dni w przypadku awarii, wypadku 

oraz kradzieży. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

9. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych 

w ubezpieczeniu AC. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

10. Prosimy o uzupełnienie daty końca ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wskazanych 

w załączniku do SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej potrzeby, dla każdego pojazdu ochrona ubezpieczeniowa 

rozpoczyna się w okresie ubezpieczenia dwukrotnie i będą to dwa pełne roczne okresy. 

11. Proszę o wprowadzenie do Umowy wypowiedzenia umowy w treści poniżej. 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.  

2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, 

oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. 

Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 

z ważnych powodów określonych w umowie.  

3. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:  

1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako 

wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na 

szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do 

danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 50 % składki przypisanej do danego okresu 

ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę 

wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia 

a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),  

2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych 

w niniejszej umowie.  

4. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy 

prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres 

ochrony,  wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela 

to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ 

(dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ 

i w ofercie Wykonawcy mają zastosowanie przepisy prawa, ogólne bądź szczególne warunki 

wybranego wykonawcy. 

13. Prosimy o podanie na jaki dzień została podana szkodowość w SIWZ. 

Jeżeli podana szkodowość jest ustalona na dzień wcześniejszy niż 31.03.2017r, prosimy o jej 

uaktualnienie. 

Odpowiedź: Szkodowość podana jest na dzień 17.02.2017 r. z tym, że w zakresie ubezpieczeń 

komunikacyjnych od tego dnia nowe szkody nie wystąpiły. 


