
  Strona 1 z 3                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Wrocław, 30.01.2018 

 

 

 

Do uczestników przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania 

Odpadami w Płocku 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

2/2018/N/Płock 

 

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących 

zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

 

 

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, że płatność  za wystawione polisy zostanie rozłożona na 

2 raty w każdym okresie polisowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 2: Proszę o wykreślenie zapisów SIWZ dotyczących możliwości zastosowania 

prawa opcji polegającym na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ nie przewidują możliwości 

zastosowania prawa opcji. 

 

Pytanie 3: Proszę o zmianę zapisów SIWZ dotyczących okresu trwania umowy generalnej z 

36 m-cy na 24 m-ce. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 4: Proszę o zmianę zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych AC z: 

 

- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do 

naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy szkody, 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w 
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terminie 7 dni od daty oględzin. 

 

Na:  

- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni robocze od daty 

zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić 

do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w uzgodnionej  z Ubezpieczycielem wysokości wynikającej z kosztorysów 

i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody, 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych od daty oględzin. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 5: Proszę o zmianę zapisu dotyczącego wysokości franszyzy integralnej AC: 

Jest: franszyza integralna – Brak 

Na: franszyza integralna  - 300 PLN 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie 6: Proszę o potwierdzenie i doprecyzowanie, że zakres terytorialny Assistance 

dotyczy RP. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny Assistance dotyczy RP 

 

Pytanie 7: Proszę o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia szyb z 2000 zł na pojazd na 

wysokość 3000 zł za pojazd. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie 8: Proszę o zmianę zapisów dotyczących wystawiania polis z: 

Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy z uwzględnieniem 

terminów płatności składek dostosowanych do okresów ekspiracji polis tj. pierwsza rata 

składki będzie płatna 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych 

pojazdów 

 

na:  

Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy w rocznym 

okresie polisowania z uwzględnieniem terminów płatności składek dostosowanych do 

okresów ekspiracji polis tj. pierwsza rata składki będzie płatna 21 dni od rozpoczęcia 

ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych pojazdów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 9: Proszę o zmianę terminu składania ofert z dnia 29.01.2018 r.  na  dzień 

02.02.2018 r. 

 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SIWZ z dnia 29.01.2018 r. 

 

Jednocześnie w związku ze sprostowaniem informacji uzyskanej od dotychczasowego 

Ubezpieczyciela Zamawiającego w sprawie wysokości wartości wypłaconych odszkodowań 

z tytułu szkód Zamawiający aktualizuje załącznik nr 6 do SIWZ Informacje do oceny 

ryzyka. Nowy Załącznik nr 6 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

  

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marcin Foryś 

 


