
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-04-19 
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Wszyscy Wykonawcy 

  

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy 
Kąty Wrocławskie 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 
Pytania dotyczące części II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kąty 
Wrocławskie 
 

     Pytanie 1. Dotyczące zakresu ubezpieczenia auto-casco Czy przewidujecie Państwo zmianę zakresu 
ubezpieczenia poprzez wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opadu 
atmosferycznego? 

 Jeżeli nie przewidujecie Państwo takiej możliwości prosimy o podanie definicji opadu atmosferycznego 
 Odpowiedź 1 Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
 Opad atmosferyczny – ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej 

spadających z chmur na powierzchnię Ziemi, unoszących się w powietrzu oraz osiadających na 
powierzchni Ziemi i przedmiotach. Dzieli się je na opady pionowe i poziome (osady 
atmosferyczne). Do opadów pionowych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad 

 
 Pytanie 2 Dotyczące przyjmowania pojazdów do ubezpieczenia 

1) Czy przewidujecie Państwo zmianę Państwa zapisu w treści: 
 „3.2.2. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w 

czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na 
podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji 
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Brak wcześniejszego 
zgłoszenia pojazdu spowoduje ubezpieczenie go od chwili zgłoszenia, niezależnie od daty 
faktury, daty podpisanie stosownej umowy bądź daty rejestracji pojazdu, z zastrzeżeniem 
obowiązków ustawowych obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych”. 

 poprzez dodanie zapisu: pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez 
Ubezpieczyciela w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu lub daty rejestracji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 
 

2) Czy przewidujecie Państwo zmianę treści pkt. 3.2.3 SIWZ na poniższą? 
3.2.3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego 
zamówienia będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez 
brokera ubezpieczeniowego (lub przez ubezpieczającego) pocztą, faksem albo mailem. 
Wniosek winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb 
ubezpieczenia auto casco) wartość, przebieg i posiadane zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe., w szczególności: 
1) rodzaj pojazdu 
2) marka, model/typ pojazdu 
3) nr rejestracyjny 
4) nr VIN 
5) rok produkcji 
6) pojemność skokowa silnika 
7) liczba miejsc 



 

 

8) dopuszczalna masa całkowita (dotyczy pojazdów innych niż osobowe) 
9) wartość pojazdu (przy Auto Casco) 
10) ryzyka, w zakresie których ubezpieczany jest dany pojazd 
11) okresy ubezpieczenia poszczególnych ryzyk 
12) sumy ubezpieczenia danych ryzyk 
13) urządzenia przeciwkradzieżowe oraz wyposażenie pojazdów, przy ubezpieczeniu AC. 
oraz, jeśli są dostępne to: 
13) data pierwszej rejestracji 
14) data ważności badania technicznego 
15) przebieg 
16) wykorzystanie pojazdu 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 
 
     Pytanie 3 Dotyczące obligatoryjnych zasad likwidacji szkód 

1) Czy przewidujecie Państwo zmianę treści pkt. 4.2. SIWZ na poniższą? 
W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie 
oględzin pojazdu w ciągu 3 dni 4 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz 
przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni 7 dni roboczych od dnia dokonania 
oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym 
terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a 
ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. 
Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może 
rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po 
upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie 
na podstawie faktur lub kosztorysu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu. 
2) Czy przewidujecie Państwo zmianę treści pkt. 4.7. SIWZ na poniższą? 

4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU 
ubezpieczyciela ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu 
wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia 
drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu 
niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej 
prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie 
znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 
3) Czy przewidujecie Państwo zmianę treści pkt. 4.12. SIWZ na poniższą? 

W przypadku szkód o wartości nie przekraczających 2 000,00 zł 
Ubezpieczający/Ubezpieczony sam likwiduje szkodę przesyłając jednocześnie do 
Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności szkody, dokumentację 
fotograficzną uszkodzonego mienia, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur 
zakupu utraconego mienia, kopie faktur naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu 
elektronicznego w przypadku szkód kradzieżowych dodatkowo poświadczenie z policji o 
wszczęciu dochodzenia. W przypadku szkód o wartości nie przekraczającej 2 000,00 zł 
Ubezpieczyciel odstępuje o oględzin, jednakże oględziny mogą zostać przeprowadzone na 
wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie  
 
Pytanie 4 Dotyczące ubezpieczenia assistance 

1) Czy przewidujecie Państwo ograniczenie tego ubezpieczenia wyłącznie do poniższych 
pojazdów: 

 samochodów osobowych przewożących maksymalnie do 9 osób, 

 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
2) Czy w odniesieniu do rozszerzonego odpłatnie ubezpieczenia assistance dopuszczacie 

Państwo zakres oraz limity zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela w wariancie najbardziej 
zbliżonym do tego, zakresu, o którym mowa w SIWZ? 

Odpowiedź 4 Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ubezpieczenia assistance do 
samochodów osobowych przewożących maksymalnie do 9 osób i samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
 
Pytanie 5 Dotyczące klauzul obligatoryjnych 
Czy przewidujecie Państwo zmianę treści poniższych klauzul: 
1) Klauzula czasu ochrony 
Propozycja zmiany na: 



 

 

W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty 
Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym                   
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty 
wyżej wymienionej należności ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie ubezpieczającego do zapłaty 
z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni  7 dni od 
dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
2) klauzula uznania stanu zabezpieczeń 
Propozycja zmiany na: 
W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. Wobec dotychczas posiadanych i 
ubezpieczanych w zakresie Autocasco pojazdów Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie będzie 
wymagać innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych niż zamontowane dotychczasowo, które uznaje 
się za wystarczające. 
Odpowiedź 5 Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie 
 
 
 
 


