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Wrocław, dnia 19.08.2010 r. 
 

Do uczestników przetargu 
nieograniczonego na usługę ubezpieczeń 
komunikacyjnych dla Powiatu Brzeskiego  

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 25/12/08/2010/NO/Brzeg 

 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Brzeskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska SUPRA BROKERS Sp. z o.o. 
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców. 
 
Pytanie: 
Przesłanie wykazu pojazdów w załączniku Excell, co ułatwi na przeliczenie floty pojazdów 
na podstawie danych z tabeli, 
Odpowiedź: 
Załączniki w wersji Excell będą udostępnione na życzenie oferenta 
 
Pytanie: 
Przesłanie informacji  dot. Dopuszczalnej Masy Całkowitej, zgodnie z dowodem 
rejestracyjnym, dla wszystkich pojazdów, 
Odpowiedź: 
Brak danych 
 
Pytanie: 
Uzupełnienie ładowności pojazdów zgodnie z dowodem rejestracyjnym (brak w niektórych 
pozycjach), 
Odpowiedź: 
Brak danych 
 
Pytanie: 
Uzupełnienia przebiegu pojazdów (brak w niektórych pozycjach), 
Odpowiedź: 
Brak aktualnych danych. Przebieg będzie podawany przy składaniu wniosków na 
ubezpieczenie. 
 
Pytanie: 
Uzupełnienie dat pierwszej rejestracji dla brakujących pozycji 7-9 w wykazie, 
Odpowiedź: 
Brak danych. 
 
Pytanie: 
Poprawienie w wykazie pojemności dla pozycji 15 (peugeot partner) oraz uzupełnienie dla 
poz. 43 i 44 
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Odpowiedź: 
Pojemność silnika dla pojazdu nr 15 wynosi 1997 cm3, dla pojazdu nr 43 jest podana, 
natomiast dla pojazdu nr 44 wynosi 3908 cm3 

 
Pytanie: 
Uzupełnienie liczby miejsc w poz. 7-8. 
Odpowiedź: 
Oba pojazdy mają po 1 miejscu 
 
Pytanie: 
Przesłanie informacji dotyczącej zakresu terytorialnego Assistance. 
Odpowiedź: 
Zakres terytorialny Assistance obejmuje obszar RP za wyjątkiem pojazdu nr 1 w wykazie, 
dla którego należy uwzględnić rozszerzenie Assistance na wszystkie kraje wspólnoty 
europejskiej. 
 
Pytanie:  
Podanie informacji, czy pojazdy Ursus o nr rej. ODX 7698 i New Holland o nr rej. OB 4050 
mają zostać objęte ubezpieczeniem Assistance? 
Odpowiedź: 
Oba pojazdy nie są objęte opcją Assistance 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia assistance słowa 
„awarii” i tym samym dopuszcza odpowiedzialność w zakresie assistance w przypadku 
uszkodzenia, wypadku i kolizji pojazdu? 
Odpowiedź: 
Brak zgody 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający dopuszcza w zakresie ryzyka assistance limit odpowiedzialności w 
wysokości 400 zł na zdarzenie w przypadku organizacji i pokrycia kosztów naprawy na 
miejscu zdarzenia i 800 zł na organizację i holowanie do najbliższego zakładu naprawczego 
zdolnego usunąć awarię? 
Odpowiedź: 
Brak zgody 
 
Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia assistance 
pomocy kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, kradzieży pojazdu, 
jego części w tym koniecznych poniesionych kosztów zakwaterowania? Wyjątek stanowi 
pomoc informacyjna o warsztatach, hotelach, pomocy drogowej? 
Odpowiedź: 
Brak zgody 
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
Marcin Pietryszyn 


