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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ 
MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ZGK ŚWIEBODZICE SP. Z O.O.  

 
(ZNAK SPRAWY 18/2020/MIENIE+OC_KOM/NO/K/BU) 

 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 

pełnomocnikiem ZGK Świebodzice Sp. z o.o., w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia ZGK 
Świebodzice Sp. z o.o.  ” (znak sprawy Znak sprawy 18/2020/MIENIE+OC_KOM/NO/K/BU ) podaje 
niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 05.11.2020 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA 

 
Pytanie nr 1: 
CZĘŚĆ II : Ubezpieczenie pojazdów   
Uprzejma prośba o zmianę treści „Klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej”: 
a) dla ryzyka: Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów 

Mechanicznych (OCPPM) – bez zmian 
b) dla ryzyk: Ubezpieczenie Auto Casco (AC), Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), Ubezpieczenie Assistance ( ASS) 
 
Z: „Niniejszym ugadania się, że brak opłacenia składki lub raty składki w terminie nie powoduje 
utraty aktualności ochrony ubezpieczeniowej.” 

 
Na: „Niezapłacenie pierwszej i kolejnej raty składki w podanej wysokości i terminie, powoduje 
ustanie odpowiedzialności TU tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki TU 
wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od 
doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści „Klauzuli aktualności ochrony 
ubezpieczeniowej” zgodnie z powyższą propozycją. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści „Klauzuli aktualności 
ochrony ubezpieczeniowej” wg poniższych zapisów, tj.: 
 

a) dla ryzyka: Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów 
Mechanicznych (OCPPM) – bez zmian 

b) dla ryzyk: Ubezpieczenie Auto Casco (AC), Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), Ubezpieczenie Assistance ( ASS) – Zamawiający 
wyraża zgodę na poniższą treść: 

 
Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 
Niezapłacenie pierwszej i kolejnej raty składki w podanej wysokości i terminie, powoduje 
ustanie odpowiedzialności TU tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki TU 
wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 14 dni od 
doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

 
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie 5 – „Treść klauzul obligatoryjnych 
dla zadań CZĘŚCI II” ulega zmianie treść „Klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej” wg 
powyższego zapisu. 
 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 2: 
W przypadku nie wyrażenia zgody na zaproponowane zmiany w pytaniu nr 1, prośba o 
przeniesienie „Klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej”: 
Z klauzul obligatoryjnych w: 

a) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów 
Mechanicznych (OCPPM) 

b) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 
c) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) 
d) Ubezpieczenie Assistance ( ASS) 

 
Do klauzul obligatoryjnych w: 

a) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów 
Mechanicznych (OCPPM) 

 
Do klauzul fakultatywnych w: 

a) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu nr 1. 
 
 
 

 
Wrocław, 05.11.2020 r.       Agnieszka Szczerba 
         Broker ubezpieczeniowy 
         Brokers Union Sp. z o.o. 


