
Przetarg nieograniczony 29/2020/DR – na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe 

wraz z odpowiedzialnością cywilną  i ubezpieczenia komunikacyjne 

Pytania odpowiedzi: 

Część Nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że 

Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia  w przedmiotowym SIWZ 

 

Odpowiedź 1:  Zamawiający potwierdza. 

2. Czy zamawiający w przypadku  zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC  pojazdu o 
wartości jednostkowej powyżej 1 000 000  zł ( Sumy ubezpieczenia)  wyraża zgodę na  
renegocjację  stawki określonej w załączniku  - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu. 

 

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Prosimy o zgodę na zastosowanie składki minimalnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 300 zł 
/pojazd  – dotyczy pojazdów nowo nabytych  w trakcie  3 letniej umowy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Prosimy  o potwierdzenie iż interpretacją  dopuszczalnego wyłączenia  zakresu AC 

„Wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego” jest  wyłączenie z odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela również szkód: 

„wyrządzonych umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie rażącego 

niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności 

oraz wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym” 

w przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie ich do listy  dopuszczalnych wyłączeń. 

 

Odpowiedź 4: Zamawiający potwierdza. 

 

5. Wnosimy o uzupełnienie dopuszczalnych wyłączeń zakresu Auto Casco za które Ubezpieczyciel 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe. Prosimy o 

odniesienie się do każdego punktu oddzielnie 

a) w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiadał on ważnego badania technicznego, nie był 

zarejestrowany bądź nie był dopuszczony do ruchu lub był niesprawny technicznie, o ile 

miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, a w odniesieniu do tego pojazdu istniał 

wymóg dokonywania okresowych badań technicznych oraz wymóg rejestracji 

b) w chwili kradzieży  wyposażenia podstawowego lub dodatkowego lub jego części, pojazd 

nie był zabezpieczony w sposób przewidziany  w jego konstrukcji tj: zamontowane 



urządzenia zabezpieczające  pojazd przed kradzieżą były niezałączoneo ile prawidłowe 

działanie urządzenia wymagało jego wcześniejszego uruchomienia, jak równieżnie 

zabezpieczono z należytą starannością, poza pojazdem, kluczyków lub dokumentów 

pojazdu, lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, o ile miało to wpływ na 

powstanie szkody 

c) powstałe przed odzyskaniem pojazdu, który został odnaleziony po kradzieży, zaistniałej w 

okolicznościach wyłączających odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

d) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z 

uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych 

ubezpieczeniem, 

e) w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu, jego wyposażenia, zabudowy, 

znajdujących się w chwili zajścia zdarzenia poza pojazdem, 

 

Odpowiedź 5: 

 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody 

Ad d) Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty 

Ad e) Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty 

 

6. Prosimy o zmianę  treści dopuszczalnego wyłączenia odpowiedzialności zakresu AC 

Proponowana treść zmiany 

Powstałe w skutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, a 

także w pojazdach czynnie  uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg 

 

Odpowiedź 6: Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 


