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Wrocław, 05.08.2013 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia pojazdów Powiatu 
Brzeskiego 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 

168/29/07/2013/N/Brzeg 

 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Brzeskiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na 
pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w 
SIWZ: 
 
 
 
Pytanie: 1. Prosimy o doprecyzowanie, że wskazany zakres Assistance dotyczy pojazdów 
osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych i specjalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony, których wiek nie przekracza 12 lat. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 
Jednocześnie informuje, że pojazdy starsze niż 12 lat mają być objęte ubezpieczeniem 
Assistance w zakresie podstawowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 2. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ ubezpieczenia Assistance 
dotyczącego pojazdów specjalnych. Czy wskazany zakres assistance pojazdów specjalnych 
dotyczy jedynie pojazdów specjalnych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 
3,5t?   
 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
Pytanie: 3. Prosimy o informację czy pojazdy, których przypadek na rzecz powiatu został 
orzeczony na podstawie postanowień sądu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
będzie można ubezpieczyć na okres 12 miesięcy (zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152)) ze 
składką stosownie obniżoną za czas rzeczywistej ochrony?  



  Strona 2 z 4                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  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:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że polisy dla pojazdów, których przepadek na rzecz 
powiatu został orzeczony na podstawie postanowień sądu wystawiane będą na okres 12 
miesięcy zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 
maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Płatność składki za te polisy zostanie podzielona 
na 6 równych rat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie: 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
pojazdu mechanicznego. 

Zakres ubezpieczenia: 
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu 
oraz: 

1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju 

pojazdu na trasie jazdy, 
3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej 

z pojazdem. 

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, 
powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

Zakres ubezpieczenia: 
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu 
oraz: 

1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju 

pojazdu na trasie jazdy, 
3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu  

 
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 

Zakres ubezpieczenia: 
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu 
oraz: 

1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
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2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju 
pojazdu na trasie jazdy, 

3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu 

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, 
powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 5. Assistance: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji 
lub awarii pojazdu): 
1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i 
holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit 
na zdarzenie – 500 zł, 
2. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, kradzieży 
pojazdu, jego części w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. 
Limit na zdarzenie – 1 000 zł, 
3. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych, 
ciężarowych o ładowności do 3,5 tony oraz pojazdów specjalnych. 

 
 Czy intencją Zamawiającego jest objęcie ubezpieczeniem Assistance pojazdów, które 
zostały wskazane w załączniku w ramach ubezpieczenia AutoCasco? 
 
Odpowiedź: Ubezpieczeniem Assistance objęte mają być pojazdy wskazane w załączniku 
nr 7, dla których zostały wpisane daty okresu ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia zgodnie 
z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
Pytanie: 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z: 
„Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
Starostwo Powiatowe w Brzegu, dodatkowo, ubezpieczać będzie na krótki okres czasu w 
zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC samochody, których przypadek na rzecz 
powiatu został orzeczony na podstawie postanowień sądu. Zamawiający nie jest w stanie 
przewidzieć jakiego typu będą to pojazdy, a ich ilość nie jest znana Zamawiającemu. 
Dotychczas średnia ilość wynosiła 2 pojazdy miesięcznie, okres ubezpieczenia od 1 
tygodnia do 2 m-cy.” 
Na: 
„Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
Starostwo Powiatowe w Brzegu, dodatkowo, ubezpieczać będzie na krótki okres czasu w 
zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC samochody, których przypadek na rzecz 
powiatu został orzeczony na podstawie postanowień zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
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Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 
późniejszymi zmianami) 
 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
 
 
Jednocześnie zmianie ulega termin składania ofert z 07.08.2013 na 12.08.2013: 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w 
nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta 
winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 
Przetarg - ubezpieczenie dla Powiatu Brzeskiego 

Nie otwierać przed 12.08.2013 r. godz. 13:15 
 

SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 12.08.2013 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

Supra Brokers Sp. z o.o. 
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 

 
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie 
odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Pietryszyn 
 


