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                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim;  

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wraz z 

wyłączeniami tam zawartymi. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 

przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 

wysokości niż limit określony w SIWZ). 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie 

której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, 

Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 4. W związku z zapisem: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” 

prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ 

wymagać będzie zgody Wykonawcy 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza. 

 

Pytanie 5. Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych 

warunków ubezpieczenia będą budziły jakiekolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub 

niejasne, to we wszystkich takich przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść 

zamawiającego – prosimy o wyłączenie zapisu. 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody. 

 



Pytanie 6. Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 
postanawiają, że w przypadku, gdy  
1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 
pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 
45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju 
ubezpieczenia, lub  
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 
względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 
reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 
reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia 
(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec pierwszego okresu polisowego.  
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje 
w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody. 

 
 

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
 
Pytanie 7. Odnośnie zapisu: „(…)(pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, 
ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami 
szkody)” prosimy o dodanie kosztorysu, faktury i upoważnienia. Nie dotyczy szkód, w 
których jest potencjalny regres  
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę. 
Załącznik nr 1b pkt 4.20 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 
zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod 
warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz 
przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody, kosztorysem, fakturą oraz 
upoważnieniem. Nie dotyczy szkód, w których jest potencjalny regres. W przypadku podejrzenia, iż 
szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie 
policję, nie później niż w ciągu 24 godzin. 
 
Pytanie 8. W odniesieniu do ubezpieczenia zielonej Karty proszę o informację czy Zielona Karta 
ma obowiązywać na terytorium Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela, Azerbejdżanu? 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wnioskuje o zielona kartę z 
rozszerzeniem na terytorium Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela, Azerbejdżanu. 
 
Pytanie 9. Prosimy o przekazanie informacji o planowanych zakupach w szczególności ile 
pojazdów w ciągu 12 go okresu ubezpieczenia ? jaki rodzaj pojazdów  i jakie sumy ubezpieczenia 
maksymalne przewidują? 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w najbliższym czasie Zamawiający 
planuje zakup  pojazdu specjalistycznego -  karawan pogrzebowy o wartość 190 650,00 zł 



 
Pytanie 10. Prosimy o informację  czy planowane są zakupy pojazdów o wartości pow. 2 100 
000 pln ? Jeśli tak to gdzie są garażowane pojazdy ? Czy teren jest zadaszony ? 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że spółka nie planuje zakupu 
pojazdów o wartości powyżej 2 100 000,00 zł. 
 
Pytanie 11. Prosimy o akceptację zapisu, że dla AC składka minimalna wynosi 300 zł 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność uszkodzenia 
mechanizmów silnika na skutek zassania cieczy – prosimy o wyłączenie zapisu 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin 
– prosimy o dodanie „pod warunkiem zachowania ciągłości w ubezpieczeniu AC, bez ani jednego 
dnia przerwy” 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14. Prosimy o akceptację zapisów w ubezpieczeniu AC: „Z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia Wykonawca w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej, pokrywa koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania 
albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda 
powstała za granicą RP, kiedy Wykonawca pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 8. Ust.8 Koszty, o 
których mowa Wykonawca zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty 
stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”. 
 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód: 
A) Pkt.4.18. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku 

(rozboju) ubezpieczający/ ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia 

ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku 

takiego zdarzenia.- prosimy o dodanie zapisu „Jeżeli ten fakt zostanie zgłoszony na policje” 

B) Pkt. 4.22. Prosimy o dodanie zapisu iż Wykonawca powinien otrzymać: Dokument 

własności, Protokół szkody z okolicznościami powstania szkody i zakresem szkody, 

Notatkę z policji lub oświadczenie z miejsca zdarzenia w celu zabezpieczenia regresu, 

Zdjęcia, Kosztorys, Faktura, Upoważnienie do odbioru odszkodowania, W przypadku, 

gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego 

ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów lub przekażę szkodę na tryb standardowy 

 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16. Prosimy o wyjaśnienie na czym polega specjalność pojazdów z wykazu nr 5, 10, 39, 
52. 
 



Odpowiedź: 
5. LRAG304 FSC Starchowice – śmieciarka  
10. LRAX185 Jelcz - śmieciarka 
39. LRA15005 MAN - pojazd asenizacyjny WUKO kanalizacja 
52. LRA41170 Nisssan Cabstar - podnośnik koszowy . 
 
Pytanie 17. Proszę o podanie pojemności dla pojazdów z wykazu nr 20, 21, 31, 32, 33, 34. 
 
Odpowiedź: 
20.ładowarka teleskopowa Manitou – 3400 cm3 moc 75 kw 
21.mini koparka IHI20NX2 – 1,115 l moc 14,2 kw 
31.koparka kołowa Volvo – moc 88 kw 
32.koparka kołowa Liebherr – moc 56 kw  
33.koparka kołowa  CASE 590SR2 – 4,5l moc 82 kw 
34. koparka kołowa CASE 580SR2 – 4,5l moc 71 kw 
 
Pytanie 18. Proszę o podanie roku produkcji dla pojazdów z wykazu nr 18, 19 
 
Odpowiedź: 
18. p-pa cysterna ZW-1000 P3506 – pozyskane w latach 1974 - 1978 
19. p-pa cesterna ZW-1000 P8701552 - pozyskane w latach 1974 - 1978 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Anna Korszeń 
                Dyrktor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 

 


