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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargi 

nieograniczonego w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, 

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów 

Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

 

I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „Ustawa PZP”, Pełnomocnik 

Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. wyjaśnia co następuje i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy 

PZP wprowadza poniższe modyfikacje do SIWZ: 

 

1. Czy w ubezpieczeniu czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

poniższych wyłączeń odpowiedzialności: 

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na 

jego zlecenie lub rachunek) 

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub 

montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, 

leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, 

nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i 

licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to 

samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 

automatyzacji; 

- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza następujące wyłączenia w ubezpieczeniu 

czystych strat finansowych: 

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego 

(lub też na jego zlecenie lub rachunek) 

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); 

- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; 

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, 

ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i 

wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; 

- wynikające naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, 

prawa antymonopolowego; 

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 



- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo 

podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; 

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; 

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; 

- wynikające z działalności reklamowej; 

- związane ze stosunkiem pracy; 

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

 

2. Proszę o wprowadzenie poniższej treści, dotyczącej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej: 

1.      Przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 

1) ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego; 

2) szkoda - czysta strata finansowa; 

3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na 

podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 

4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na 

celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 

5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  

2.       Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 

2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez 

prawo cywilne względy słuszności, 

3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 

 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 

5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie 

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pozostają w mocy zapisy SIWZ. Jednocześnie 

dopuszcza się oferty zawierające powyższe definicje pkt. 1 ppkt. 1) – 5) oraz następujące 

wyłączenie „ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które ubezpieczony jest 

zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne 

względy słuszności”. Pozostałych wyłączeń Zamawiający nie akceptuje. 

 

 

3. Pkt 1 ppkt 1.4. - Wnioskujemy o zmianę zapisu „Zielona Karta – Zamawiający przewiduje możliwość 

wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów bezskładkowej Zielonej Karty.” na „Zielona Karta 

– Zamawiający przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów Zielonej 

Karty – bezskładkowo lub ze składką w wysokości 1,00 PLN/pojazd.” 

Uzasadnienie: z przyczyn techniczno-księgowych nie ma możliwości przygotowania oferty bezskładkowej 

w zakresie danego ryzyka. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Pkt 1 ppkt 1.4 w Załączniku nr 6 do SIWZ, Cześć B – 

Opis przedmiotu zamówienia na następującą: Pkt 1 ppkt 1.4. „Zielona Karta – Zamawiający 

przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla wybranych pojazdów Zielonej Karty 

– bezskładkowo lub ze składką w wysokości 1,00 PLN/pojazd.” 

 

4. Pkt 3 ppkt 3.3. - Wnioskujemy o zmianę zapisu „Jednocześnie zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o: 

(…) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach dróg” na „Jednocześnie 

zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o: (…) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jazdy po 

nierównościach dróg, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie odpowiada za szkody w układzie zawieszenia  i 

układzie jezdnym pojazdu wskutek jazdy po nierównościach dróg, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

nagłego unieruchomienia pojazdu wskutek wjechania w nierówność na drodze i w konsekwencji 

uszkodzenia ww. układów”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany. 

 

5. Pkt 3 ppkt 3.3. - Wnioskujemy o usunięcie zapisu „Jednocześnie zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o: 

(…) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na 

podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe albo na skutek osunięcia się ziemi”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany. 

 



6. Pkt 3 ppkt 3.4. - Wnioskujemy o zmianę zapisu „c) w przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane 

będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać 

pomniejszona o wartość pozostałości po szkodzie, przy czym wartość potrącenia nie może być większa 

niż 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody” na „c) w przypadku szkody całkowitej pojazdu 

wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może 

zostać pomniejszona o wartość pozostałości po szkodzie”. 

Uzasadnienie: Proponowany w opisie przedmiotu zamówienia zapis mógłby skutkować, niezgodnym z 

zapisami KC, wzbogaceniem się Ubezpieczającego (wysokość odszkodowania wraz z pozostałościami 

mogłaby znacząco przekroczyć wartość mienia). 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pozostają w mocy zapisy SIWZ. Jednocześnie 

dopuszcza się wprowadzenie zmiany treści Pkt 3 ppkt 3.4 lit. c) w Załączniku nr 6 do SIWZ, 

Cześć B – Opis przedmiotu zamówienia na następującą: Pkt 3 ppkt 3.4. lit. c) „w przypadku 

szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości 

rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać pomniejszona o wartość pozostałości po 

szkodzie”. 

 

7. Pkt 3 ppkt 3.14.6 – Klauzula zgłaszania szkód 

Wnioskujemy o akceptację następującego zapisu dot. terminu zgłaszania szkód:  

„W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o 

niej wiadomości, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, które Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 

jest zgłosić w ciągu 3 dni roboczych”. 

Uzasadnienie: dłuższy termin zgłaszania szkód kradzieżowych w istotny sposób wpływa na proces 

likwidacji szkód uniemożliwiając podjęcie czynności po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Pkt 3 ppkt 3.14.6 – Klauzula zgłaszania 

szkód w Załączniku nr 6 do SIWZ, Cześć B – Opis przedmiotu zamówienia na następującą: 

„W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy 

ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody 

do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, które 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić w ciągu 3 dni roboczych” 

 

8. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji o posiadanych zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych 

pojazdów, które mają zostać ubezpieczone w zakresie kradzieży. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o posiadanych zabezpieczeniach 

przeciwkradzieżowych pojazdów, które mają zostać ubezpieczone w zakresie kradzieży: 

 

Lp. Marka Typ, model 
Numer 

rejestracyjny 
Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe 

2 Skoda Octavia FZ 71889 immobilizer 

3 Renault Laguna FZ 6069E immobilizer 

4 Toyota Avensis FZ 0489G immobilizer 

5 Toyota Avensis FZ 0493G immobilizer 

7 Toyota Verso FZ 88934 immobilizer 

8 Opel Astra V FZ 4142H immobilizer 

9 Peugeot 508 GT FZ 2947E immobilizer 

10 Peugeot 508 GT FZ 2948E immobilizer 

11 Toyota Corolla FZ 8508H immobilizer, autoalarm 

12 Toyota Corolla FZ 8509H immobilizer, autoalarm 

13 Skoda Octavia FZ 1909A immobilizer, autoalarm 

14 Ford FT Custom FZ 8770H autoalarm 

15 Suzuki SX4 FZ 83786 immobilizer 

16 Honda Civic FZ 83889 immobilizer 

17 Honda Civic FZ 83887 immobilizer 

18 Hyundai i 40 FZ 5363F immobilizer 

19 Honda Accord FZ 87239 immobilizer 



20 
Peugeot 

508 

Allure Automat 1997 CC 
Diesel BlueHDi 180KM 

S&S 
FZ 0431K immobilizer, autoalarm 

21 
Peugeot 

508 

Allure Automat 1997 CC 
Diesel BlueHDi 180KM 

S&S 
FZ 0422K immobilizer, autoalarm 

22 
Peugeot 

508 

Allure Automat 1997 CC 
Diesel BlueHDi 180KM 

S&S 
FZ 0423K immobilizer, autoalarm 

23 
Volkswagen 

Passat 

Limousine City 2.0 TDI 
SCR 150 KM (skrzynia 
manualna, 6-biegowa) 

FZ 1886K immobilizer, autoalarm 

24 KIA Sportage FZ 3988K immobilizer 

25 Citroen Berlingo FZ 61816 immobilizer 

 

9. Umowa Generalna – załącznik nr 5 do SIWZ Wnioskujemy o usunięcie zapisu §2 ust. 3 (tj. 

„Ubezpieczający ma prawo skorzystania z opcji polegającej na przedłużeniu umowy ubezpieczeniowej na 

okres kolejnych 12 miesięcy. Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie 

wznowieniu na analogicznych warunkach na okres kolejnych 12 miesięcy) pod warunkiem, że 

Ubezpieczający najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem okresu ubezpieczenia złoży 

Ubezpieczycielowi oświadczenie o zamiarze przedłużenia umowy w danej części zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”).  

W przypadku braku możliwości usunięcia zapisu, wnioskujemy o jego modyfikację zgodnie z poniższym: 

„Ubezpieczający ma prawo skorzystania z opcji polegającej na przedłużeniu umowy ubezpieczeniowej na 

okres kolejnych 12 miesięcy. Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega wznowieniu na 

analogicznych warunkach na okres kolejnych 12 miesięcy) pod warunkiem, że Ubezpieczający najpóźniej 

na 2 miesiące przed zakończeniem okresu ubezpieczenia złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o 

zamiarze przedłużenia umowy w danej części zamówienia oraz pod warunkiem, że Ubezpieczyciel po 

otrzymaniu oświadczenia wyrazi na to zgodę. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności”) 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pozostają w mocy zapisy SIWZ. Jednocześnie 

dopuszcza się wprowadzenie Klauzuli przebiegu ubezpieczenia z progiem szkodowości na 

poziomie 70%, zależnym od wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych oraz 

zarobionej składki, po którego przekroczeniu Ubezpieczyciel może nie wyrazić zgody na 

przedłużenie umowy na okres kolejnych 12 miesięcy na analogicznych warunkach. 

 

 

 

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

/-/ Anna Zdonek-Artomska 

Specjalista ds. Ubezpieczeń 

Nord Partner Sp. z o.o. 

Oddział w Zielonej Górze 

 

 


