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oDPoWIEDzI Do PYTAŃ

Dotyczy: postępowania pľowadzonego w tľybie przetargu nieograniczonego na
Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygmĺnnego Zakładu Gospodaľkĺ odpadami
Komunalnymĺ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach

1' Zwracamy sĺę z prośbą o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia Assistance szkód
mających miejsce na terytorium Ukrainy'

oDPoWlEDŹ:

Zamawiający nie wyraza zgody

2. Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamóWĺenia _ proponujemy 24 miesiące
tj. od 01 .09.2019r. do 31.08.2021r.

oDPoWlEDŹ:

Zamawiď1ący nie wyraża zgody .

3. Prosimy o potwĺerdzenie, Że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie
zassania wody do silnika.

oDPoWlEDŹ:

Zamawiď1ący nie wyraŻa zgody

4' Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji o zabezpieczeniach
p rzeciWkrad zieŻowych'

oDPoWlEDŹ:

Zamawiający informuje , że załącznik A4 Wykaz pojazdów zawiera informacje o
zabezpieczeniach pzeciwkradzieżowych pojazdów, oznaczenie x w kolumnie ,,
zabezpieczenia przeciwkľadzieżowe" oznacza zabezpieczenie w postaci zamka zamykanego
na klucz .

ZMIENY DO SIWZ

Zamawiający uzupełnia w załącznlku A4 (w załączeniu) informację, zamieszczając pod tabelą
(WYKAZ) zapis:
vwlłŚruleľĺlł

X w kolumnie zabezpieczenia przeciwkradzieŻowe oznacza zamknięcie zamka na klucz

5. Prosĺmy o potwierdzenie, Że Wnioskowany zakres ubezpieczenia Assĺstance
będzĺe dotyczył Wyłącznie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia Auto Casco,
ktÓrych wĺek nie przekracza 15 lat.

oDPoWlEDŹ:

Zamawiający nĺe wyraŻa zgody



6. Prosimy o moŻliwość zastosowania ponĺŻszych zapisiw W odniesĺeniu do
wyrównania okresów odpowiedzialności.

7. KLAUZULA WYRÓWNANlA oKRESÓW UBEZP|ECZENlA oc
z zachowanĺem pozostałych, niezmĺenionych niniejsza klauzula postanowĺeń
umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Że na wniosek Ubezpieczającego
okres ubezpieczenia moŻe zostaó wyrównany w ubezpieczeniu oc do dnia
obowiązywania Umowy generalnej z zastrzeŻeniem, ze umowa ubezpieczenia oC
będzie zawaĺIa na 12 miesięcy z rozłoŻeniem płatności składki na 2 raty:
a) pienľsza rata płatna jest za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia oC
dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj. 31 sierpnia;
b) druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana od 01.07 ' do końca dnia
obowiązywania umowy ubezpieczenia oC zawarĺej dla danego pojazdu;
wysokośi drugiej raty składki stanowi rőŻnice pomiędzy wysokoścĺą składki
rocznej a pienľszej raty składki'
Strony zgodnie postanawiĄą, Że w pierwszym okresĺe obowiązywania umowy
generalnej, wszystkie dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC zawarte na
warunkach Umowy Generalnej zostaną rozwiązane za porozumĺeniem stron ze
skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu rozliczeniowego czyli
31.08.2020.
W odniesienĺu do drugiego okresu rozliczeniowego strony zgodnĺe postanawiają,
Że w przypadku zawarcia przez Ubezpĺeczającego z Ubezpieczycielem najpÓŹniej
dzien po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, kolejnej Umowy
Generalnej oraz na jej podstawie zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia oC dla
pojazd' W stanowiących Flotę Ubezpieczającego, z początkiem okresu
ubezpieczenia przypadającym na dzień po zakończenĺu obowiązywania Umowy
Generalnej, wszystkie dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC zawarte na
warunkach Umowy Generalnej zostaną rozwiązane za porozumieniem stron ze
skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Umowy Generalnej'

oDPoWlEDŹ:

ZamawiĄący nie wyraŻa zgody

Zapisy dotyczące naliczania składki okreŚlone zostały w załączniku nr 1 _oPZ

8. KLAUZULA WYRÓWNAN|A oKRESÓW UBEZP|ECZEN|A W
U BEZPI ECZEN IACH DOBROWOLNYCH
Składka dla ubezpieczenia Ac, NNW, Assistance naliczana będzie
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia metoda ,,pro rata temporis za kaŻdy
dzień" (do rozliczeniowego okresu końcowego Umowy Generalnej)
oDPoWlEDŹ:

Zamawiający nie wyraŻa zgody .

Zapisy dotyczące naliczania składki okreŚlone zostały w załączniku nr 1 -oPZ
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