
 

 

 
 Bełchatów, dn. 28.09.2016 r. 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ 

 

 
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, 7 i 8 w/w Regulaminu udzielamy poniżej odpowiedzi na 

zadane pytania:  

1. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 2 „Opis warunków i informacji niezbędnych do złożenia oferty”, pkt. 3 (str. 11), 

poprzez jego usunięcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

2. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.2. „Ubezpieczenie Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów 

mechanicznych” ,ust.a, (str. 12), o treści: „zwrot udokumentowanych kosztów leczenia  

w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia” na następujący: „zwrot 

udokumentowanych kosztów leczenia (wyłącznie w Polsce) do wysokości 1.000 zł.” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis: „zwrot udokumentowanych kosztów leczenia  

w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia” na następujący zapis: „zwrot 

udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia”.  

3. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.a, pkt.1 (str. 12), poprzez dodanie:  

„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, elementach 

ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu 

wydechowego – uwzględnia się  indywidualne zużycie eksploatacyjne stosownie do stanu 

tych elementów”. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

4. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.a, pkt.2 (str. 12), o treści:„ – kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania 

dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie)” na następujący: 

„ – kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania dowodu rejestracyjnego po 

szkodzie)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

5. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.a, pkt.2 (str. 12), o treści: „ – szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania  

i przewożenia ładunku i bagażu” na następujący: „ - szkody powstałe wskutek niewłaściwego 

załadowania i przewożenia ładunku, bagażu w pojazdach ciężarowych o dmc powyżej 3,5 

tony, ciągnikach siodłowych oraz przyczepach i naczepach (nie dotyczy bagażu lub towaru 

przewożonego w kabinie pasażerskiej pojazdu oraz szkód w samym ładunku)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

6. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.a, pkt.2 (str. 12), akapit o treści: „rozszerzenie szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz 

pasażerów….” poprzez jego usunięcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

7. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.a, pkt.2 (str. 12), o treści: „objęcie ochroną szkód powstałych w ogumieniu” na 

następujący: „objęcie ochroną szkód powstałych w ogumieniu pod warunkiem, że powstały 

one wskutek działania osób trzecich lub jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem 

innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

8. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.c „Przedmiot ubezpieczenia”, pkt.3 (str. 13), na następujący: „dodatkowe wyposażenie 

samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia, pod warunkiem jego wyspecyfikowania”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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9. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.e „likwidacja szkód”, pkt.9 (str. 13), na następujący: „W wypadku szkody komunikacyjnej 

dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

10. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.1.3. „Ubezpieczenie Auto-Casco”, 

ust.e „likwidacja szkód”, pkt.11 (str. 13), z treści: „…w przypadku szkód, których wartość 

szacunkowa wynosi do 5.000 zł…”, na następujący: „…w przypadku szkód, których 

wysokość nie przekracza kwoty 10% sumy ubezpieczenia i nie jest wyższa niż 3 000 zł netto 

w odniesieniu do samochodów osobowych i ciężarowych o dmc do 3,5 t lub 7 000 zł netto  

w odniesieniu do pozostałych pojazdów, a zakres dokonanej wymiany nie obejmuje naprawy 

blacharsko-lakierniczej….”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

11. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.2. „Postanowienia inne”, 

ust.a (str. 14), z treści: „… W przypadku pojazdów nowych….” na następujący: „…  

W przypadku pojazdów fabrycznie nowych….” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis: „… W przypadku pojazdów nowych….” na 

następujący zapis: „ … W przypadku pojazdów fabrycznie nowych ….”. 

12. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.2. „Postanowienia inne” , ust.m (str. 15), 

poprzez jego usunięcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

13. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia”,  

Rozdział 3 „Program Ubezpieczenia”, część 3.2. „Postanowienia inne”, 

ust.n (str. 15), poprzez jego usunięcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

14. Pytanie: Zmianę zapisu w Załączniku nr 5 do SIWZ „Umowa Generalna…” § 2 ust. 2 (str. 

18), z zapisu: „ …dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu…” 

na następujący: „ …dla pojazdów fabrycznie nowych, włączanych do ubezpieczenia od dnia 

rejestracji pojazdu, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów w terminie do 3 dni 

od daty rejestracji pojazdu….” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.     

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 


