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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 KOMUNIKACYJNEGO  

DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM  
  

(ZNAK SPRAWY 9/2013/K/NO/K/BU) 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim (znak 
sprawy 9/2013/K/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania 
oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: 
 
 
Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 21.11.2013r. z odpowiedziami 
Zamawiającego: 
 
 
PYTANIE NR 1: 
Klauzula aktualności ubezpieczeniowej – prosimy o rozszerzenie treści klauzuli w ramach ryzyk 
dobrowolnych o zapis: 

1. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się do dnia i godziny wskazanej w 
umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza 
rata zostanie zapłacona w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 i 3. 

2. W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki 
lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Zakład Ubezpieczeń 
może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, 
przez który udzielała ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowa 
wygasa z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.  

3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Zakład Ubezpieczeń wysokości i 
terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń tylko wtedy, gdy po 
upływie terminu na zapłatę raty składki Zakład Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do 
zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania 
spowoduje ustanie odpowiedzialności.  

4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub pierwszej raty składki przed początkiem 
okresu ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 1 i 3 powyżej. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie treści klauzuli aktualności ubezpieczeniowej w ramach 
ryzyk dobrowolnych o wnioskowany zapis. 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.  
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PYTANIE NR 2: 
Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW , ASS 
Prosimy o zmianę treści klauzuli na: Pojazdy nowo-nabywane w trakcie trwania umowy generalnej, 
będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego 
zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu najpóźniej w dniu 

rejestracji pojazdu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i 
NNW , ASS we wnioskowanym zakresie. 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
 
PYTANIE NR 3: 
Poprosimy o: 
Zmianę zakresu ubezpieczenia dla pojazdu o nr rejestracyjnym BBI93SF z OC, NNW, AC, ASS na 
OC, NNW, AC. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia dla pojazdu o nr rejestracyjnym 
BBI93SF z OC, NNW, AC, ASS na OC, NNW, AC. 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
 
 
Wrocław, 21.11.2013r.        Kinga Kobalczyk  
 


