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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/07/2022 pn. „Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku (cz.1)” 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1  

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieregulowanych w SWZ, zastosowanie mają zapisy 

OWU Wykonawcy, w szczególności, że w przypadku braku danego wyłączenia w SWZ, zasto-

sowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2  

Wnioskujemy o przesłanie aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres min. 3 

ostatnich, pełnych lat obejmujących liczbę poszczególnych ryzyk z podziałem na lata oraz in-

formację o ilości i wartości wypłaconych odszkodowań, założonych rezerw i uzyskanych re-

gresów. W przypadku braku możliwości przesłania zaświadczeń proszę o uzupełnienie poda-

nych danych szkodowych o liczbę ryzyk w poszczególnych latach oraz informacji na jakie 

dzień zostały podane dane szkodowe 

Odpowiedź:  

2019 rok liczba ryzyk OC 15, AC 4,NNW 15 

2020 rok liczba ryzyk  OC 10, AC 9 

2021 rok liczba ryzyk OC 10, AC 1 

2022 rok dwie rezerwy w OC 

 

Pytanie 3  

W zakresie ubezpieczenia Autocasco w wymaganych warunkach obligatoryjnych wnioskujemy 

o zmianę zapisu: ”Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe 

i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględ-

nienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). 

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody 

wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości ryn-

kowe pojazdów na dzień szkody, na: ” Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów 

jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych 

wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacynego itp. (za wy-

jątkiem ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego). 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie 4  

W Klauzuli Rzeczoznawców wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Powołanie rzeczoznawcy 

wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 5 

W treści Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej wnioskujemy o zastąpienie zdania: 

„Ochrona nie jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych 

okolicznościach” zdaniem: „Ubezpieczający powinien powiadomić o powyższym fakcie Ubez-

pieczyciela w terminie 14 dni” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

 

Pytanie 6 

Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Kluczy: „pod warunkiem powiadomienia miej-

scowej jednostki policji o kradzieży niezwłoczne, nie później niż w ciągu 24 godzin od wystą-

pienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 7 

Wnioskujemy o wykreślenie fragmentu „i awarii” w treści Klauzuli holowania pojazdu 

specjalistycznego. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

Pytanie 8 

Wnioskujemy o zmianę zapisu Klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego: „Limit odpo-

wiedzialności wynosi 5 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpiecz nia.” Na zapis: „Ubezpieczonemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów holo-

wania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczo-

nego bądź naprawy do kwoty 2.000 zł (netto), jednak nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia 

określonej w umowie” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Ubezpieczonemu przysłu-

guje zwrot poniesionych kosztów holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca za-

mieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego bądź naprawy do kwoty 3.000 zł (brutto). 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ 

 

Pytanie 10 

Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Likwidatora Szkód: „Na podstawie niniejszej 

klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do ob-

sługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego, jednakże zgłoszenie szkód odbywa się poprzez infoli-

nię lub formularz na stronie internetowej 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 11 

Wnioskujemy o dopisanie w treści Klauzuli Ładunkowej: „pod warunkiem, że ładunek został 

prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:  

Treść oryginalna:  
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zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w 

całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów spe-

cjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich wartość uwzględnia 

dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sy-

gnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpie-

czyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji 

szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amor-

tyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia 

szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum 

ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień 

szkody.  

Treść po modyfikacji:  

zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w 

całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów spe-

cjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich wartość uwzględnia 

dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia, w tym 

wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Wyposażenie to winno być wyszczególnione 

we wniosku do polisy oraz uwzględnione w sumie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel akceptuje 

podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypła-

cał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji (po przedło-

żeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części) oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wy-

jątkiem ogumienia i elementów układu wydechowego). 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych bądź wykreśle-

nie lub zmianę treści klauzuli Rzeczoznawców  

Treść oryginalna:  

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczy-

ciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione 

przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru 

szkody.  

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Treść po modyfikacji:  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową ko-

nieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustale-

niem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku ko-

nieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlece-

nie oraz koszt Ubezpieczyciela  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli holowa-

nia pojazdu specjalistycznego bądź utworzenie w formularzu oferty dodatkowego ryzyka assi-

stance z opłatą dodatkowej składki  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula jest dodatkowym ryzykiem za 

które ubezpieczyciel może pobrać dodatkową składkę np. wliczając ją do ubezpieczenia 

AC. 
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Pytanie 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli likwidacji szkód częściowych w wa-

riancie serwisowym  

Treść oryginalna:  

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym 

odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę 

stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w 

którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie 

ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i 

części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.  

Treść po modyfikacji:  

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym 

odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę 

stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w 

którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie 

ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i 

części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Uznanie części oryginalnych wyłącznie 

po udokumentowania naprawy fakturami. Rozliczenie kosztorysowe wyłącznie na podstawie 

kosztorysu Ubezpieczyciela bazującego na częściach alternatywnych lub oryginalnych z 

uwzględnieniem amortyzacji.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli współdziałania przy zbyciu po-

jazdu po szkodzie całkowitej  

Treść oryginalna:  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej 

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności 

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostało-

ści po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w 

stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest 

akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.  

Treść po modyfikacji:  

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek 

Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy zagospoda-

rowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za całkowitą, w 

szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubez-

pieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną 

przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych pozostałości po ich zorga-

nizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej sprzedaży wskazanemu 

oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży).  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. 

 

Pytanie 17 

Wnioskuję o przesłanie dokumentów (SWZ) w wersji edytowalnej.  

Odpowiedź:   Dokumenty zostały wysłane e-mailem. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21-03-2022.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert. 

Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce nie ulegają zmianie. 

 

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) informuje wykonawców o przedłużonym terminie 

składania ofert. 

 

Nowy termin składania ofert : 21.03.2022r godz: 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert ofert : 21.03.2022r godz: 11 :00 

Termin związania ofertą: 19.04.2022r 

 

 
Z poważaniem 


