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Skierniewice, dnia 09.12.2011 r. 
 
 
 
 
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
96 – 100 Skierniewice 
ul. Czerwona 7 

 
MZK / 07 / P/ 2011 
 
publikacja ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
www.mzkskierniewice.pl       
 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego p.n.:  
 
„Kompleksowy Program ochrony ubezpieczeniowej majątku i działalności gospodarczej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 2012-2013”. 
 
 

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1: 

W odniesieniu do załącznika nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 5 ust. 3, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zapisu na „ o przedłużenie do 3 dni roboczych”. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę przedłużenie terminu, o którym mowa w Załączniku nr 6 SIWZ 
„Projekt Umowy” § 5 ust. 3 do 3 dni roboczych” 
 

Pytanie nr 2: 

W odniesieniu do załącznika nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 5 ust. 4,punkt 4 czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zapisu „ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo potwierdzić Zamawiającemu lub Brokerowi 
droga elektroniczną wyznaczony termin oględzin szkody na „ Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo 
potwierdzać Zamawiającemu lub Brokerowi termin oględzin szkody przez pracownika Wykonawcy 
wskazanego do kontaktów w celu ustalenia oględzin”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu Załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy § 5 ust. 4 
pkt. 4 na zapis „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo potwierdzać Zamawiającemu lub 
Brokerowi termin oględzin szkody przez pracownika Wykonawcy wskazanego do kontaktów w celu 
ustalenia oględzin”. 
 
Pytanie nr 3:  

Proszę o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 5 ust. 7 pkt 6 W momencie 
zgromadzenia kompletnej dokumentacji powodującej opóźnienie wypłaty odszkodowania, 
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Brokera. 
 
Odpowiedź:  
Posiadanie pełnej dokumentacji do zgłoszonej szkody zobowiązuje Wykonawcę do wypłaty 
odszkodowania najpóźniej w terminie 14 dni od jej zgromadzenia, w przeciwnym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić brokera o  przyczynach opóźnienia wypłaty  
odszkodowania oraz o przewidywanym terminie jej dokonania. 

http://www.mzkskierniewice.pl/


2 

 

 
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający przewiduje skrócenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy? 
 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza skrócenia okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy. 
 
Pytanie nr 5: 

Czy dopuszcza wykreślenie w załączniku nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 7 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia zapisu w Załączniku nr 6 SIWZ Projekt 
umowy § 7 ust. 5 pkt. 1 i 2 oraz § 7 ust. 6. 
 
Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w załączniku nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 7 ust. 7 na treść 
Stawka za ochronę ubezpieczeniową na podstawie , której Wykonawca oszacował swoją cenę 
obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy na niezmienionym poziomie i ma 
zastosowanie także do zmian umowy wynikających ze zmiany wartości majątku przy założeniu, że 
szkodowość nie przekracza 30%. 
  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu w Załączniku nr 6 SIWZ Projekt Umowy § 7 ust. 7 na 
zapis wskazany przez Wykonawcę. 
  
Pytanie nr 7: 

W odniesieniu do załącznika nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 5 ust. 5. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie 
terminu do 5 dni roboczych? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu do 5 dni roboczych. 
 
Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie  zapisu w załączniku nr 6 SIWZ „ Projekt Umowy” § 12  
„ Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W 
przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w 
przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych umowie lub ogólnych 
/ szczególnych warunkach ubezpieczenia. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się 
wystapienie następujących okoliczności – wskaźnik szkodowości za okres 8 miesięcy z tytułu 
zawartych w danym czasie rozliczeniowym rozumiany, jako wyrażony w procentach stosunek sumy 
odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych? Wskaźnik szkodowości powyżej 30% 
zainkasowanej składki”.   
  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu wskazanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 9: 

Czy w ramach wykazanych w SIWZ klauzul obligatoryjnych Zamawiający przewiduje wykreślenie klauzuli 
obligatoryjnej nr 3, 11, 12? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli obligatoryjnej nr 3. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 11 oraz 12. 
 
Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający w ramach SIWZ przewiduje w klauzuli nr 8 wykreślenie zapisu o treści. W przypadku 
nie odbudowywania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokółu szkody 
do wartości księgowej brutto danego środka trwałego?  
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Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie przewiduje wykreślenia z klauzuli obligatoryjnej nr 8 zapisu wskazanego przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający przewiduje, iż integralną częścią umowy zawartej na podstawie  przedmiotowego SIWZ 
będą obowiązujące u Wykonawcy Ogólne Warunki Ubezpieczenia ? W.U.), w zakresie poszczególnych ryzyk 
( przedmiotu zamówienia), które będą precyzowały kwestie nieregulowane w SIWZ tj.: 
-  ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego, 
-  ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, 
-  ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
-  ogólne warunki ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
-  ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający przewidział taką możliwość na etapie przygotowywania postępowania. 
Przedmiotowy zapis znajduje się w par. 11 Załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. 
 
Pytanie nr 12: 

W odniesieniu do pkt. 5.2 – ubezpieczenie autocasco wraz z kradzieżą pojazdu p.pkt 2. 
Czy możliwa jest zmiana długości czasu na dokonanie oględzin po szkodzie z dwóch dni roboczychna pięć 
dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu do 3 dni roboczych. 
 
Pytanie nr 13: 

W odniesieniu do pkt. 5.2 – ubezpieczenie autocasco wraz z kradzieżą pojazdu p.pkt 4. 
Czy możliwa jest zmiana zapisu – cyt pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do 
zakładu naprawczego do wysokości 10% powyżej sumy ubezpieczenia na zapis pokrycie kosztów 
holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego do wysokości do 10% 
sumy ubezpieczenia AC. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wskazanego zapisu. 
 
Pytanie nr 14: 

W odniesieniu do działu A/klauzule obligatoryjne pkt.1 czy możliwe jest wyłączenie  z klauzul 
reprezentantów ubezpieczenia autocasco. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wyłączenie z klauzuli reprezentantów ubezpieczenia autocasco. 
 
Pytanie nr 15: 
 
W odniesieniu do działu A/klauzule obligatoryjne pkt.5 czy możliwe jest dopisanie w klauzuli 
automatycznego odtworzenia limitów, że  klauzula ta dotyczy także AC ale tylko przy szkodach 
częściowych. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 16: 

W odniesieniu do działu A/klauzule obligatoryjne pkt.14 czy możliwe jest dopisanie do klauzuli 
samolikwidacji, że klauzula ta nie dotyczy ubezpieczenia AC. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 17: 

W odniesieniu do działu A/klauzule obligatoryjne pkt.17 czy możliwe jest dopisanie do klauzuli 
rozliczenia pro rata temporis, że nie dotyczy ona OC komunikacyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 18: 

Czy możliwe jest otrzymanie SIWZ w pliku WORD. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający prześle SIWZ w formacie WORD na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
        Podpisał: 
 

PREZES  ZARZĄDU  
MZK sp. z o.o. 
mgr inż. Karol Dratkiewicz 


