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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

ORAZ POJAZDÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SEJNACH”. ZNAK SPRAWY: UBEZPIECZENIA 2012.Nr ogłoszenia 401800-2011 r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADAJĄC NA ZAPYTANIA OFERENTÓW WYJAŚNIA CO NASTĘPUJE: 
 

Pytania do Pakietu II – ubezpieczenie komunikacyjne 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych 

Okres ubezpieczenia 09 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku 

- Prosimy o odpowiedź z jakiego powodu Zamawiający podaje okres ubezpieczenia krótszy niż 12  

   miesięczny? Wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia pojazdy mają różne okresy wznowień 12 miesięcznych. 

Prosimy o skorygowanie okresu ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Okresy ubezpieczenia pojazdów służbowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Termin 

ubezpieczenia wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ zmieniamy na 12 miesięczny: 09.01.2012-08.01.2013.  

 

1.2 Zakres terytorialny 

Polska i kraje Unii Europejskiej 

Prosimy o potwierdzenie rozszerzonego zakresu terytorialnego w OC komunikacyjnym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza rozszerzony zakres terytorialny w OC komunikacyjnym. 

 

2) Ubezpieczenie autocasco 

2.1 Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje również koszty wykonania napisów na pojazdach. Limit 

kosztów na jeden pojazd wynosi 500 zł.  

Przyjmuje się, że karetki pogotowia są ubezpieczone łącznie z całym wyposażeniem medycznym i 

zabudową. 

- Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje również koszty 

wykonania napisów na pojazdach, traktowanych jako ich wyposażenie dodatkowe z określeniem wartości 

napisu w sumie ubezpieczenia pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia. 

- Dodatkowo prosimy o wykreślenie zapisu: ”Limit kosztów na jeden pojazd wynosi 500 zł” 

- Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Przyjmuje się, że karetki pogotowia są ubezpieczone łącznie z całym 

wyposażeniem medycznym i zabudową pod warunkiem jego wyszczególnienia zgodnie z ewidencją środków 

trwałych/ fakturą zakupu w ramach deklarowanej sumy ubezpieczenia pojazdu”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje co najmniej szkody polegające na: 

a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek  



- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami albo 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  

prosimy o wykreślenie tego zapisu  

- uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również 

włamania włamania,  

prosimy o wykreślenie tego zapisu  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów.  

 

c) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 

medycznej,  

prosimy o wykreślenie tego zapisu  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. 

 

d) kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej) jego części lub wyposażenia,  

prosimy o doprecyzowanie zapisu:  

      utracie pojazdu wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej albo rabunku oraz kradzieży jego   

      części, chyba że:  

a) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie 

zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę 

pojazdu lub kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub 

uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub 

b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie 

zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy 

zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego;  

wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a lub b, nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie 

określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby 

natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu;  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

2.4 Sumy ubezpieczenia 

 Ustala się, że sumy ubezpieczenia wszystkich pojazdów są stałe w okresie ubezpieczenia. 

 prosimy o wykreślenie tego zapisu 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na następującą treść: „utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdu 

fabrycznie nowego przez okres 6 miesięcy od daty nabycia pojazdu”. 

 

2.5 Warunki i klauzule dodatkowe do ubezpieczenia Autocasco 

2.5.1 Warunki dodatkowe: 

- franszyza integralna 1% sumy ubezpieczenia ale maksymalnie 300 zł – lub brak 

prosimy o zmianę zapisu: franszyza integralna  1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł  

 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej w maksymalnej wysokości 1% sumy 

ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł. 

 

- rozliczenie szkód w systemie kosztorys Audatex /wybrany serwis wg wyboru 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: rozliczenie szkód w systemie Audatex lub Eurotax 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   

 

- ubezpieczenie obejmuje kosztów holowania po kolizji oraz parkowania po szkodzie – limit 500 zł na każdy 

pojazd, na jedno zdarzenie bez limitu liczby zdarzeń 

Prosimy o zmianę zapisu: Ubezpieczyciel zwraca koszty: 

-  zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu oględzin i 

sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub protokołu szkody; 

- holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia pod warunkiem, że usługi te nie 

mogły być świadczone w ramach posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia Assistance 

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, chyba, że umówiono się inaczej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   

 

4. Ubezpieczenie Assistance. 

4.1 Przedmiot ubezpieczenia: 

 Zgodnie z załącznikiem nr 8 

Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu: Przedmiotem ubezpieczenia będą samochody osobowe i 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wyłączeniem następujących 

rodzajów pojazdów: specjalny – ambulatorium i sanitarny. Dotyczy pojazdów zgłoszonych do 

ubezpieczenia w ramach SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4.2 Zakres ubezpieczenia: 

       Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia Assistance wg poniższego:  

 

Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów przysługujących w ramach umowy 

ubezpieczenia świadczeń, o ile potrzeba ich wykonania wynika z zaistnienia zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które 

dołączone zostaną do oferty przetargowej.  

 

Powyższy zapis dot. także pkt 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3. więc wnioskujemy o ich wykreślenie z SIWZ. 

 

4.2.1 naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku  

               lub awarii. Limit na zdarzenie 500,00 PLN  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Limit na zdarzenie 500 zł” 

 

4.2.2 holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii, jeżeli jego 

naprawa nie jest możliwa na miejscu zdarzenia – bez limitu kilometrów. Limit na zdarzenie 500,00 

PLN  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Limit na zdarzenie 500 zł” 

 



4.2.3 organizację i pokrycie kosztów pomocy kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku, awarii 

lub  

             kradzieży pojazdu. Limit na zdarzenie 1 000,00 PLN 

 

Prosimy o wykreślenie zapisu „Limit na zdarzenie 1.000 zł” 

 

4.4 Suma ubezpieczenia: 

500,00 PLN na każdy pojazd, na jedno zdarzenie bez limitu liczby zdarzeń 

 Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

 

Odpowiedź: Ubezpieczenie Assistance zgodnie z załącznikiem nr 8 według ogólnych warunków ubezpieczenia 

wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wymaga dla następującego rodzaju pojazdów:  specjalny – ambulatorium i 

sanitarny pokrycia kosztów holowania i parkowania uszkodzonego po szkodzie objętej ubezpieczeniem Auto 

Casco lub innym rodzajem ubezpieczenia zapewniającym ochronę zgodnie z warunkami i limitami 

obowiązującymi u poszczególnego wykonawcy. 

 

Prosimy również o zmianę w klauzuli dodatkowej h) automatycznego pokrycia omyłki: „w zakresie NNW” na 

„w zakresie Assistance”. 

 

Odpowiedź: zamawiający wyraża na wprowadzenie zmiany.  

 

Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia: 

 

1. KLAUZULA DOT. WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH RODZAJÓW RYZYK. 

 

Klauzula przelewu bankowego. 

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji 

polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej 

realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 

 

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu:  

Jeżeli zapłata składki albo raty składki za umowy ubezpieczenia dokonywana jest w formie przelewu 

bankowego, za datę zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku polecenie 

przelewu składki na rachunek bankowy Wykonawcy, pod warunkiem, że przelew ten został w 

następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Zamawiający złożył zlecenie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Klauzula rozliczenia składek (dot. ryzyk AC i NNW). 

Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej 

umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli automatycznego pokrycia, będą rozliczane zgodnie 

z zasadą pro rata temporis, bez naliczania dodatkowych kosztów.  

 

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów: 

 

- prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy pojazdy nr 2, nr 3, nr 4 posiadają oprócz immobilisera dodatkowe   

  zabezpieczenia przeciwkradzieżowe; 

 

Odpowiedź: Pojazdy nr 2, nr 3 i nr 4 nie posiadają innego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego 

poza wymienionymi w załączniku nr 8 do SIWZ.  

 

- czy wyposażenie ponadstandardowe znajdujące się w pojazdach zostało uwzględnione w  

  deklarowanych sumach ubezpieczenia do ryzyka Autocasco; jeśli tak, to czy Zamawiający posiada  

  odrębną dokumentację potwierdzającą wartość takiego wyposażenia, którą można przedstawić do  



  ubezpieczenia;  

 

Odpowiedź: Pojazdy nr 3 i 4 posiadają wyposażenie dodatkowe o wartości 136 290,00 (w każdym pojeździe), TYP 

WARTOŚCI: księgowa brutto. Zamawiający posiada dokument potwierdzający wartości wyposażenia.  

 

- wg jakiej metody dokonano wycen pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC. 

Pojazd nr 2 nr 3 i nr 4 –  wartość pojazdów ustalona na podstawie wewnętrznego systemu Doradcy 

ubezpieczeniowego Zamawiającego.  

Pojazd nr 1 i nr 5 - wartość pojazdów ustalona na podstawie katalogu Info-Expert.  

 

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI SIWZ W NASTĘPUJĄCYCH ZAPISACH: 

 

Pakietu II – ubezpieczenie komunikacyjne 

 

ZMIANY DOTYCZĄ:  

 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET II 

dot. ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów służbowych, pkt 3 Następstwa Nieszczęśliwych 

Wypadków Kierowców i Pasażerów 

 

Dotychczasowe dane:  

 

3.2. Suma ubezpieczenia:  

na każde miejsce - dla wszystkich pojazdów wg załącznika nr 8 - wykaz pojazdów.  

 

Aktualne dane: 

 

3.2. Suma ubezpieczenia:  

10 000,00 PLN na każde miejsce - dla wszystkich pojazdów wg załącznika nr 8 - wykaz pojazdów.  


