
 

 

 
  

Bełchatów, dn. 27.09.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 
Dotyczy: postępowania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne” Nr sprawy 

66/SK/FA/2016, prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie z §15 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o.  

w Bełchatowie, określającego zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają 

zastosowania zgodnie z art. 132 i 133 ust. 1 przepisy Ustawy Pzp (Dz.U. z 2015, poz.2164 oraz  

z 2016, poz.831). 

 

 

 

 Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 w/w Regulaminu udzielamy poniżej odpowiedzi na 

zadane pytania:  

 

1. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3 Rozdziale 2, dot. Opisu Warunków Zamówienia  

i informacji niezbędnych do złożenia oferty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wykreślenia zapisu:  

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszym zapisem, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel rozszerza swą odpowiedzialność na szkody spowodowane 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników, za których 

Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem osób: Właścicieli, 

Członków Zarządu Spółki, Prokurentów oraz Pełnomocników. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

2. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w Rozdziale 2, dot. Opisu Warunków Zamówienia i informacji 

niezbędnych do złożenia oferty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na 

wykreślenia zapisu: 

„szkody powstałe wskutek otwarcia się maski samochodu” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

3. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.1.3 , Załącznika nr 2 – zwracamy się z pytaniem czy 

Zamawiający wyraża  zgodę na wykreślenia zapisu:  

„kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po 

szkodzie)” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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4. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.1.3 , Załącznika nr 2 – zwracamy się z pytaniem czy 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenia zapisu z zakresu obligatoryjnego, a  następnie 

włączenie przedmiotowego zapisu jako rozszerzenia fakultatywnego, tj. włączenia dla wybranych 

pojazdów.  

„szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku i bagażu” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

5. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.1.3 , Załącznika nr 2 – zwracamy się z prośbą  

o wyjaśnienie zapisu:  

„Rozszerzenie o szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz pasażerów znajdującym się  

w ubezpieczonym pojeździe. Limit odpowiedzialności: 1 500,00 zł ponad sumę ubezpieczenia AC 

pojazdu. Dot. EBE 90U6; EBE 30W1 (za mienie prywatne należy przyjąć mienie codziennego 

użytku, w tym m.in. sprzęt elektroniczny”  

 

Czy mowa tutaj o doubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego, zamontowanego na stałe, np. 

sprzęt elektronicznego, o którym mowa powyżej, czy bagażu pozostawionego w pojeździe ?  

 

Odpowiedź: Uprzejmie wyjaśniamy, iż powyższy zapis dotyczy bagażu, mienia osobistego 

użytku znajdującego się z pojeździe.  

   

6. Pytanie: Proszę o informację czy w Rozdziale 3.1.3 , pkt. D, Gwarantowana Suma Ubezpieczenia 

ma być zapewniona w cenie stawki AC/KR, czy może dopuszcza się możliwość zapewnienia 

rozszerzenia za opłatą dodatkowej składki    

„wynosi powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do 

wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia”.  

 

Odpowiedź: Wszelkie koszty ubezpieczenia mienia Zamawiającego określonego w SIWZ muszą 

zostać ujęte w ofercie. Zamawiający nie rozstrzyga kwestii że koszty te muszą być w stawce.  

 

7. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.2 pkt. i, Załącznika nr 2, zwracamy się z pytaniem czy 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:  

„Nieumyślne pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe nie jest traktowane jako 

naruszenie obowiązków przez ubezpieczającego i nie może skutkować odmową wypłaty 

odszkodowania, - zastosowanie do ryzyk kradzieżowych.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

   

8. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.2 pkt. m, Załącznika nr 2, zwracamy się z pytaniem 

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:  

„Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia 

zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu,  

w przypadku gdy sprawcą szkody jest osoba za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność lub 

jest to osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

9. Pytanie: W odniesieniu do zapisu w pkt. 3.2 pkt. n, Załącznika nr 2, , zwracamy się z pytaniem 

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:  
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„Ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 

rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający poniósł w celu ustalenia przyczyny lub 

rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela w wysokości 50 000,00 PLN.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 
 

 Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


