
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33, e-mail: bpko@senat.gov.pl

KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie floty 
samochodowej Kancelarii Senatu.

Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji warunków zamówienia

(Podstawa prawna: art. 284 ust. 2  i  art. 286 ust. 1   ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)

W związku z nadesłanymi w dniu 31 marca 2021 r. wnioskami o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 26 marca 2021 r. w wyżej wymienionym 
postępowaniu zamawiający  udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ:   

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SWZ będą miały 
zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU 
nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go
w wyższej wysokości niż limit określony w SWZ)
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWZ, gdyż potwierdzenie stoi w sprzeczności
z § 3 punkty 6, 7 i 8 załącznika nr 4 do SWZ. 

Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której 
umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, 
Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź 2:

Do wszystkich wykonawców: 
BPKO.SZP.350.6.2021

Warszawa, 02 kwietnia 2021 r.
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Zamawiający informuje, że w SWZ przewidział możliwe zmiany w stosunku do oferty. 
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych SWZ, umową, ofertą, OWU 
mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 3:
Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 09.04.2021  r.
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na 08.04.2021 r. – 
patrz odpowiedź zamawiającego z 01 kwietnia 2021 r.  

Pytanie 4:
Prosimy zamawiającego o przekazanie informacji o planowanych zakupach
w szczególności ile pojazdów w ciągu 12 go okresu ubezpieczenia ? jaki rodzaj pojazdów
i jakie sumy ubezpieczenia maksymalne przewidują?
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w okresie obowiązywania umowy planuje 
zakup dwóch samochodów osobowych o maksymalnej wartości 160 000,00 zł (brutto) za 
pojazd.  

Pytanie 5:
Z uwagi na konieczność akceptacji reasekuratora potrzebujemy informacji czy planowane 
są zakupy pojazdów o wartości pow. 2 100 000 pln ? Jeśli tak to gdzie są garażowane 
pojazdy ? Czy teren jest zadaszony ?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, że nie planuje zakupu pojazdów o wartości powyżej 
2 100 000,00 zł. 

Pytanie 6:
Z uwagi na brak możliwości przedstawienia uśrednionych stawek OC, AC, NNW, 
Assistance dla pojazdów osobowych i ciężarowych – prosimy o możliwość przedstawienia 
stawek i składek zgodnie z klasyfikacją wykonawcy.
Odpowiedź 6:
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

Pytanie  7:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „5.2.2.Działanie siły mechanicznej 
w chwili zderzenia pojazdu z zwierzętami (dotyczy sił działających wewnątrz pojazdu).
Odpowiedź 7:
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

Pytanie  8:
Holowanie pojazdu na terenie Polski w ramach ubezpieczenia AC będzie ograniczone 
limitem brutto 1 600 zł za każdą szkodę. – prosimy o zmianę limitu na 1 000 zł.
Odpowiedź 8: 
Patrz odpowiedź udzielona 01.04.2021 r.  

Pytanie  9:
Prosimy o potwierdzenie że rozliczenie składki pro rata nie dotyczy ubezpieczenia 
assistance (warunkujące przedstawienie oferty).
Odpowiedź  9: 
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Nie. Zamawiający informuje, że rozliczenie składki pro rata dotyczy ubezpieczenia 
Assistance. 

Pytanie 10: 
Prosimy o akceptację zapisu, że dla AC składka minimalna wynosi 300 zł.
Odpowiedź 10:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie składki minimalnej 300,00 zł
w AC. 

Pytanie 11:
Prosimy o dodanie zapisu do likwidacji szkód drobnych pkt 13.10.1:
„Przy dokonaniu samodzielnej likwidacji szkody muszą zostać dostarczone Wykonawcy 
następujące dokumenty:
• Dokument własności
• Protokół szkody z okolicznościami powstania szkody i zakresem szkody
• Notatkę z policji lub oświadczenie z miejsca zdarzenia w celu zabezpieczenia 
regresu
• Zdjęcia
• Kosztorys
• Faktura
• Upoważnienie do odbioru odszkodowania
W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości 
jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Wykonawca w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o 
uzupełnienie dokumentów”.
Odpowiedź 11:
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający dodatkowo informuje, że w 
kwestiach nieuregulowanych SWZ, umową, ofertą mają zastosowanie zapisy OWU 
Wykonawcy. 

Pytanie 12:
Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.04.2021 r.
Odpowiedź 12: 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert w wyjaśnieniach i 
zmianach treści SWZ z dnia 01.04.2021 r. zamieszczonych na stronie prowadzonego 
postępowania. 

Pytanie 13: 
Wnosimy o dołączenia aktualnych zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia floty za lata 
2018-03.2021 r.
Odpowiedź 13:
Zamawiający informuje, że przebieg ubezpieczenia na podstawie uzyskanego 
zaświadczenia szkodowego przedstawia poniższa tabela: 

Rok 
księgowy

Ryzyko
Liczba 
ryzyk

Liczba 
szkód

Wypłaty 
odszkodowań

Regresy 
uzyskane

Rezerwa 
szkodowa 

brutto
OC+ZK 26 5 10 171 zł 0 zł 0 zł

2017
AC+KR 23 4 6 823 zł 0 zł 0 zł
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OC+ZK 30 2 21 091 zł 0 zł 0 zł
2018

AC+KR 24 9 57 833 zł 12 293 zł 0 zł
OC+ZK 28 1 775 zł 0 zł 0 zł

2019
AC+KR 25 5 37 086 zł 30 312 zł 4 185 zł
OC+ZK 30 1 9 473 zł 0 zł 0 zł

2020
AC+KR 27 3 22 194 zł 4 708 zł 0 zł
OC+ZK 1 0 0 zł 0 zł 0 zł

2021
AC+KR 1 1 5 847 zł 0 zł 0 zł

Dane na dzień 01.04.2021 r. Szkodowość obejmuje ubezpieczenia zawarte w ramach 
umowy przetargowej na ubezpieczenia komunikacyjne Kancelarii Senatu. 

Pytanie 14:
Wnosimy o dołączenie wszystkich edytowalnych załączników do SWZ oraz wykazu
pojazdów oraz wykazu szkód
Odpowiedź 14:
Zamawiający informuje, że pod linkiem: 
https://www.senat.gov.pl/kancelaria/zamowienia-publiczne/prowadzone-
postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-/ubezpieczenie-floty-/  
znajduje się wersja edytowalna SWZ, w tym wykaz pojazdów oraz wykaz szkód. 

Pytanie 15:
Ubezpieczenie Auto Casco
5.13. Likwidacje szkód prowadzić będą jednostki organizacyjne ubezpieczyciela lub 
operator zewnętrzny
Wnosimy o wykreślenie w całości: lub operator zewnętrzny
Odpowiedź 15: 
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że słowo ”lub” 
oznacza alternatywę dla Wykonawcy pozwalającą na wybór sposobu realizacji umowy.  

Pytanie 16:
5.10. Zasady likwidacji szkód AC:
5.10.1 i 5.10.2, wnosimy o doprecyzowanie obu zapisów do:
Rozliczenie VATu (kosztorysowo lub na rachunki) zgodnie z zawarta umowa 
ubezpieczenia (netto, brutto bądź z 50% VATem).
Odpowiedź:16:
Zamawiający informuje, że oczekuje ubezpieczenia Autocasco w wariancie serwisowym
z sumą ubezpieczenia określoną w wartości brutto.  

Patrz zmiana treści SWZ.

Pytanie 17:
Ubezpieczenie Auto Casco
5.10.3. Wnosimy o dopisanie na końcu kwestii:
Szkody kradzieżowe należy zgłosić do wykonawcy niezwłocznie nie później niż
w najbliższym dniu roboczym, po uzyskaniu informacji o kradzieży i po ówczesnym 
zgłoszeniu szkody na Policji. Szkody powstałe poza granicami RP należy zgłosić nie 
później niż 7 dni od powrotnego przekroczenia granicy. 
Odpowiedź 17: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiego zapisu.   

Pytanie 18: 
Ubezpieczenie Auto Casco
5.10.7 b), wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu o:
Szkoda całkowita gdy koszt naprawy wg ASO (na częściach oryginalnych, stawki RBH 
ASO) przekracza 70% wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. 

https://www.senat.gov.pl/kancelaria/zamowienia-publiczne/prowadzone-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-/ubezpieczenie-floty-/
https://www.senat.gov.pl/kancelaria/zamowienia-publiczne/prowadzone-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-/ubezpieczenie-floty-/
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Odpowiedź 18: 
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ, umowie, ofercie mają 
zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy. 

Pytanie 19: 
Ubezpieczenie Auto Casco
5.10.8. Wnioskujemy o wykreślnie zapisu w całości z pozostawieniem tekstu:
Korekta wartości jest możliwa w zakresie wyposażenia dodatkowego. Mogą wystąpić inne 
korekty np.: za przebieg, uszkodzenia itp.
Wartość pojazdu ustalana jest na dzień ustalania odszkodowania.
Odpowiedź 19: 
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

Pytanie 20: 
Ubezpieczenie Auto Casco
5.10.12 Wnioskujemy o zmianę zapisu na – w przypadku gdy zamawiający nie będzie 
chciał skorzystać z oferty sprzedaży a wartość pozostałości na podstawie systemów 
eksperckich będzie niższa wówczas nie zmienimy rozliczenia na niższa wartość.
Odpowiedź 20:
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 21: 
13.9 Klauzula Likwidacyjna
13.9.1, wnosimy o doprecyzowanie zapisu o: Rzeczoznawca nie przekazuje druku 
zgłoszenia szkody, druk szkody należy ściągnąć ze strony realizującego zamówienie, 
rzeczoznawca nie wypełnia z Ubezpieczonym druku zgłoszenia szkody. Druk zgłoszenia 
szkody wypełnia zamawiający. W przypadku niedotrzymania terminu należy złożyć 
również zdjęcia zakresu uszkodzeń.
13.9.3, wnosimy o doprecyzowanie zapisu o:
Z wyłączeniem weryfikacji faktur za naprawę po wcześniejszej weryfikacji kosztorysu 
(uzgodnieniu zakresu szkody i kosztów).
Odpowiedź 21: 
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

Pytanie 22:
14. Zakres Pokrycia Ryzyk Fakultatywnych (Klauzule Fakultatywne) 
14.3 Klauzula uszkodzenia silnika, prosimy o doprecyzowanie zapisu o:
O ile powstałe uszkodzenia nie wynikają z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
ubezpieczonego
Odpowiedź 22: 
Nie. Zamawiający informuje, że jest to klauzula fakultatywna. Niewłączenie klauzuli 
uszkodzenia silnika nie spowoduje odrzucenia oferty. W kwestiach nieuregulowanych w 
SWZ, ofercie, umowie mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy. 

Pytanie 23: 
14. Zakres Pokrycia Ryzyk Fakultatywnych (Klauzule Fakultatywne)
14.5 Klauzula nierówności drogi, wniosku o doprecyzowanie zapisu o Pod warunkiem ze 
nie będę to szkody tzw. eksploatacyjne 
Odpowiedź 23:
Nie. Zamawiający informuje, że jest to klauzula fakultatywna. Niewłączenie klauzuli 
nierówności dróg nie spowoduje odrzucenia oferty. W kwestiach nieuregulowanych w 
SWZ, ofercie, umowie mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy. 

Pytanie 24:
Ubezpieczenie Asistance
7.2 Wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu Ubezpieczenia do sytuacji gdy pojazd został
unieruchomiony w następstwie zajścia okoliczności powodujących niewłaściwe 
funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiających jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z 
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym Pozostałe podane zapisy nie dotyczą 
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zakresu ubezpieczenia w ramach OWU, jest to zakres typowy dla AC, dlatego też 
wnioskujemy o ich wykreślenie.
Odpowiedź 24: 
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.  

Zmiana treści SWZ:

Zmawiający dokonuje zmiany treści SWZ w załączniku nr 1 „Opis 
Przedmiotu Ubezpieczenia”:
W SWZ, str. 13 jest: 
5.10.1. Likwidacja szkód będzie odbywać się w wariancie serwisowym lub 
kosztorysowym –(wycena) w zależności od decyzji zamawiającego.
5.10.2. Wariant serwisowy rozliczany będzie na podstawie rachunków dokumentujących 
wykonaną naprawę w wartościach brutto (z podatkiem od towarów i usług), wariant 
kosztorysowy – w przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w wartości netto (bez 
podatku od towarów i usług). 
Po zmianie jest:
5.10.1. Likwidacja szkód będzie odbywać się w wariancie serwisowym lub 
kosztorysowym (wycena) w zależności od decyzji Zamawiającego.
5.10.2. Wariant serwisowy rozliczany będzie na podstawie rachunków dokumentujących 
wykonaną naprawę w wartościach brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) w 
przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w wartości brutto, lub netto (bez podatku od 
towarów i usług  VAT) w przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w wartości netto.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana SWZ są wiążące dla 
wykonawców i stanową jej integralną część. W związku  z udzielonymi wyjaśnieniami i 
dokonaną zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i nie zmienia 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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