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       Wodzisław Śląski, dnia 17.11.2020r. 
 
 
„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i 
ubezpieczenia komunikacyjne” przetarg nr 29/2020/DR 
 
ZAPYTANIE III 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, 

zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz 

jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w 

niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

 

2. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie 

rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla  

Zamawiającego  prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia: 

 

Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na 

koniec 10 miesiąca pierwszego lub 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia 

wskaźnik szkodowości przekroczy  

40 %  

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 

założonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

• na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  10 

pierwszych miesięcy  tego  okresu   

ubezpieczenia  

• na koniec 10 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy 

pierwszego okresu  ubezpieczenia  

i  10 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

•przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 

•przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Prosimy o informacje o stanie technicznym nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich 

– sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, 

urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych, c. o. itp.. – na podstawie ostatnich 

dokonanych przeglądów zgodnie z wymogami prawa. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wykonuje okresowe przeglądy obiektów, infrastruktury itp. zgodnie z 

wymogami przepisów prawnych. Wszelkie uwagi i naprawy są wykonywane na bieżąco. 

 

 

4. Prosimy o wyodrębnienie i podanie sumy ubezpieczenia dla rezerwowych osadników itp. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada rezerwowego osadnika. 

 

5. Prosimy udostępnienie wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w szczególności gr 

II, V, VI KŚT 

Odpowiedź 

Odpowiedź w załączniku nr 2 odpowiedzi do zapytania. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w załączniku nr 1 „postanowienia szczególne” pkt 

19 Zakres obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa – nie 

dotyczy szkód wyrządzonych przez członków zarządu lub prokurentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 
 
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej kosztów 

związanych z usuwaniem gniazd ptaków i owadów z ubezpieczonej lokalizacji?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Czy Zamawiający wraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia od 

wszystkich ryzyk szkód powstałych na wskutek: 
- Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych 
spowodowane prowadzonymi pracami, przez ekipy obce (z prawem regresu) lub 
własne, 
- Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych w wyniku 

prac prowadzonych niezależnie od Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do 

sprawcy szkody, 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 
 

9. Prosimy o potwierdzenie, że łączna wartość sieci wodociągowej oraz przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 430.733.506,00 PLN a ubezpieczeniu podlega 

limit w systemie pierwszego ryzyka w wysokości 1.000.000,00 PLN 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

10. Prosimy o informację czy podlegająca ubezpieczeniu sieć wodociągowa jest nadziemna 

czy podziemna 

Odpowiedź 

Podlegająca ubezpieczeniu sieć wodociągowa jest siecią podziemną. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną 

ubezpieczeniową pojazdów znajdujących się tylko i wyłączenie w lokalizacjach 

wskazanych do ubezpieczenia. 
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Odpowiedź 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w Gr VII znajdują się pojazdy , które nie 

podlegają obowiązkowemu ubezpieczenie OC. Pojazdy poruszają się w lokalizacjach 

wskazanych do ubezpieczenia. 

 

12. Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie 

pierwszego ryzyka tj.  

Mienie z wykazów środków trwałych(mienie powierzone, dzierżawione, przedmioty 

niskocenne, maszyny,urządzenia itp.) oraz nie ujęte w żadnej ewidencji, a będące 

własnością Ubezpieczonego lub przez niego użytkowane z wyjątkiem mienia zpozycji nr 

1, nr 2 oraz środków obrotowych. 

Odpowiedź 

Wartość około 435 000 000,00PLN. 

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000,00 PLN 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla  

sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych  w 

wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
15. Prosimy o potwierdzenie, że deklarowane do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia 

uwzględniają n/w mienie 

- instalacja solarna 

- instalacje i urządzenia (w tym liczniki, kamery, tablice, daszki) zamontowane 

również nazewnątrz budynku. 

- mienie aktualnie nie eksploatowane, nie zainstalowane na danym stanowisku lub 

nieprzygotowane do pracy  

znajdującego się w miejscu ubezpieczenia 

Jeśli nie prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników 

mienia. 

Odpowiedź 

Sumy ubezpieczenia podane są na dzień 04.09.2020r. i  uwzględniają w/w mienie. 
 
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 500,00 PLN dla sprzętu 

stacjonarnego i przenośnego oraz 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN dla 

oprogramowania 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

17. Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia 

uwzgledniającego dane o roku jego produkcji lub potwierdzenie, że zgłaszany do 

ubezpieczenia sprzęt elektroniczny nie jest starszy niż 7 lat. 

Odpowiedź 
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Odpowiedź w załączniku nr 1 odpowiedzi do zapytania. 

 

18. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że 

intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych z 

tytułu wykonywania zawodu np. projektanta. 

Odpowiedź 

Intencją Zamawiającego nie jest objęci ochroną obowiązkowego ubezpieczenia zawodu 

projektanta. 

 

19. Prosimy o informację w jakich krajach poza RP Zamawiający prowadzi działalności oraz 

jaki to stanowi % obrotu 

Odpowiedź 

Zamawiający nie prowadzi działalności poza RP. 

 

20. Prosimy o podanie obrotu za rok 2019 

Odpowiedź 

Obroty – przychody ze sprzedaży: 

2019 r. – 56.494 tys. zł 

 

21. Czy w ramach prowadzonej działalności Zamawiający zarządza infrastrukturą drogową 

oraz parkingową? Jeśli tak prosimy o podanie długości dróg (jezdni), ilości parkingów 

oraz wszelkich placów będących pod nadzorem Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający opowiada wyłącznie za swoje drogi wewnętrzne oraz parking pracowniczy i 

parking dla klientów. 

 

22. Czy Zamawiający w ramach prowadzonej działalności odpowiada za zimowe utrzymanie 

infrastruktury drogowej oraz parkingowej? 

Odpowiedź 

Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg dotyczy wyłącznie dróg i parkingów.  

 

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka 

czystych strat finansowych  
szkód powstałych w wyniku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka czystych 

strat finansowych szkód powstałych w wyniku naruszenia przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych. 
 
24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1.000,00 PLN 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez włączenie do klauzuli 

przepięć poniższego zapisu: 

 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody: 

a) w licznikach, miernikach, 
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b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 

stycznikach, odgromnikach, żarówkach, 

grzejnikach, lampach, 

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub 

urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami); 

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne 

(oględziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, 

elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń 

producentów; 

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o 

których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody 

powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata 

odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 

Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

 

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli 

mienia wyłączonego z eksploatacji o treści: 

 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 

co następuje: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu opuszczonym lub 

niewykorzystywanym przez okres dłuższy niż 60 dni; 

2) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących 

warunków: 

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu 

technicznego, 

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania, 

c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 

3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze 

względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki; 

4) do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 2.000,00 PLN 

 

Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli 

szkód mechanicznych o treści: 

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co 

następuje: 

1)  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od 

szkód mechanicznych spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 
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c) przyczynami eksploatacyjnymi; 

2)za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 

trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie 

wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 

zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,  

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.; 

3)ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 

związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 

brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, 

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    

h) wynikające z utraconych korzyści, 

i)  w postaci utraty zysku; 

 

Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

28. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie 

stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

 W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 
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Odpowiedź 

Obiekty oraz instalacje poddawane są okresowym przeglądom zgodnie z wymogami 

przepisów prawnych. Wszelkie uwagi i naprawy są wykonywane na bieżąco. 

 

 

29. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 

Budowlane? 

Odpowiedź 

Zamawiający zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 

 
30. Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod 

nadzorem konserwatora budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu 
konstrukcji oraz przeznaczenia. 
Odpowiedź 

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada budynków pod nadzorem konserwatora 

zabytków. 
 
31. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego klauzuli ryzyk cybernetycznych o treści 
 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych 

elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 

powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez 

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek 

działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub 

ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 

następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 

utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 

dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 

przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub  

przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 

przetwarzania danych lub urządzeń  

elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane 

instrukcje do przetwarzania i  

manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji 

bądź kod zawierający szereg  

nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy 

bądź inny, który rozpowszechnia się  

za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe 

obejmują m.in. „konie trojańskie”,  

„robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 
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Odpowiedź 
Zastosowanie zapisu  nie spowoduje odrzucenia oferty. 
 
32. W odniesieniu do klauzuli wypłaty odszkodowania mienia od wszystkich ryzyk prosimy o 

zastosowanie następującej treści klauzuli: 

 

03 Klauzula wypłaty odszkodowania mienia od wszystkich ryzyk 

Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia (technicznego, 

faktycznego rzeczywistego itp.) danego przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie 

wypłacane jest w pełnej wysokości w wartości odtworzeniowej danego przedmiotu 

ubezpieczenia pod warunkiem, że  zadeklarowana do ubezpieczenia  suma 

ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto oraz 

pod warunkiem przystąpienia do odtworzenia mienia. 

Odszkodowanie wypłacane jest bez podatku VAT.  

Odpowiedź 

Zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

33. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia nieujętego w ewidencji oraz 

wykreślenie zapisu „Wypłata odszkodowania z tytułu szkód w wyposażeniu nie ujętym w 

ewidencji środków trwałych bez potrącania faktycznego zużycia” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

34. W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o zmianę pkt 2 i 

wykreślnie pkt 3 „3) Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów 

niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy wezwań o uzupełnienie 

dokumentów wcześniej wymaganych)”  i przyjęcia poniższej treści: 

 

Nr 20 - Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód 

1) Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w 

ciągu 7 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji chyba, że 

OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie. 

2) Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (lub 

następnym dniu roboczym) poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, 

Ubezpieczyciel na obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również 

roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). W przypadku nie dokonania 

oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel uwzględnia roszczenia przedstawione 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kosztorysie i dokonuje ich weryfikacji co 

do zakresu i przyjęcia kosztów (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb  

likwidacji szkody). 

3) Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach 

związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zbędnej 

zwłoki okoliczności powstania szkody. 

4) Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach 

ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie  

toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 
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Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje klauzuli oględzin, proponowana treść: 

 

Nr 10 Klauzula oględzin  

Wykonawca na obowiązek dokonania oględzin pojazdów po kolizji lub wypadku w 

dniu zgłoszenia szkody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia 

szkody lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w 

następnym dniu roboczym. Oględziny będą przeprowadzone w miejscu wskazanym 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. W dniu oględzin określone będą dokumenty 

jakie ma przygotować Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu wypłaty odszkodowania. 

Odpowiedź 

Zastosowanie zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty. 

 

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje Klauzula zasad likwidacji szkody i 

wypłaty odszkodowania do AC poprzez wprowadzenie zapisu 

 

• W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 70% wartości 

pojazdu z dnia wystąpienia szkody) 

Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie druku zgłoszenia szkody komunikacyjnej. 

Odpowiedź 

Zapisy zgodne z SIWZ. 

 

38. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na dzień 27.11.2020rok 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert został przesunięty na dzień 26.11.2020r. 

godzina 9:30. W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020r. o godzinie 

10:00. 

 
 


