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do Wykonawców 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie pojazdów służbowych 

Najwyższej Izby Kontroli  
 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ 
(załączniki nr 1 i 3 do SWZ). Zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim. 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia), uwzględniający wprowadzone zmiany. 
 
 
 
Pytanie nr 1 

Wnioskujemy o wykreślenie pkt 4.3.3. g.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest odpowiedzialność Wykonawcy 
za szkody powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia, 
mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia. Nie chodzi tu o przypadek, 
kiedy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia. W sytuacjach stresowych i szoku wywołanych np. kolizją czy 
wypadkiem, kierujący czasem zachowują się nieracjonalnie. Dlatego mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter 
nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma charakter celowy i świadomy. 

 

Pytanie nr 2 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt 4.5 z:  

„Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie RP oraz krajów Europy Wschodniej, tj. 
Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną na miejscu zdarzenia 
lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez limitu kilometrów w razie unieruchomienia 
pojazdu z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów w przypadku, gdy naprawa 
pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w przypadku, gdy nie odzyskano pojazdu po 
kradzieży zapewnienie noclegu i pokrycie kosztów podróży powrotnej dla kierowcy i pasażerów (ASS Eur).  

Na:  
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„Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie RP oraz krajów Europy Wschodniej, tj. 
Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną na miejscu zdarzenia 
lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z limitem kilometrów 500km, w razie 
unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów w 
przypadku, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w przypadku, gdy 
nie odzyskano pojazdu po kradzieży zapewnienie noclegu i pokrycie kosztów podróży powrotnej dla kierowcy i 
pasażerów (ASS Eur).  

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 4.5, który otrzymuje brzmienie: 

„Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie RP oraz krajów Europy Wschodniej, tj. 
Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną na miejscu zdarzenia 
lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z limitem kilometrów 1.000 km, w razie 
unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie lub zwrot kosztów noclegu dla kierowcy i 
pasażerów w przypadku, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w 
przypadku, gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży zapewnienie lub zwrot kosztów noclegu i pokrycie kosztów 
podróży powrotnej dla kierowcy i pasażerów (ASS Eur).  

 

 

Pytanie nr 3 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt 9.16.6 z:  

„wynajęcia samochodu zastępczego tej samej klasy i przeznaczenia co pojazd, który jest zastępowany (np. pojazd 
typu bankowóz)”.  

na  

„wynajęcia samochodu zastępczego tej samej klasy co pojazd, który jest zastępowany.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje pkt 9.16.6  SOPZ, który otrzymuje brzmienie: 

„wynajęcia samochodu zastępczego tej samej klasy co pojazd, który jest zastępowany, lub pokrycie kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego dla samochodu specjalnego 
przeznaczenia, np. pojazd typu bankowóz: 

9.16.6.1.  7 dni, 

9.16.6.2.  14 dni (postanowienie fakultatywne nr 4) 

Datę początkową wynajmu każdorazowo określa Zamawiający. Pojazd zastępczy przysługuje zarówno w 
przypadku uszkodzenia pojazdu jak i kradzieży.” 

 

Ponadto, Zamawiający modyfikuje zapisy Postanowienia fakultatywnego nr 4 w Tabeli 2 znajdującego się w 
załączniku 3 do SWZ (Formularz ofertowy), które otrzymuje brzmienie: 

 

Numer 
postanowienia 

Postanowienia fakultatywne: TAK/NIE 

1 2 3 

4 

Wydłużony okres wynajmu pojazdu zastępczego, lub pokrycie kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego dla 
samochodu specjalnego przeznaczenia, np. pojazd typu bankowóz: 

xxx 

Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie wynajmu pojazdu zastępczego 
do 14 dni na zasadach określonych w punkcie 9.16.6.2. SOPZ  
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Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści załącznik nr 3 do SWZ (Formularz 
ofertowy), uwzględniający wprowadzoną zmianę. Ofertę należy złożyć na poprawionym formularzu. 
 

 

Pytanie nr 4 

Wnioskujemy o możliwość pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu ewentualnego wynajęcia 
pojazdu zastępczego typu bankowóz (refaktura kosztów).  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 9.16.6  SOPZ 

oraz Postanowienia fakultatywnego nr 4 w Tabeli 2 znajdującej się w załączniku nr  3 do SWZ (Formularz 

ofertowy), zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 5 

Z uwagi na fakt, iż holowanie, parkowanie, pojazd zastępczy, utrata/uszkodzenie kluczyków, złomowanie pojazdu 
są opcjami zawartymi w ubezpieczeniu Assistance, wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt 9.16 z:  

„Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do kwoty 5 000 zł dla każdego pojazdu 
lub 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli 10% SU stanowi więcej niż 5 000 zł.”  

na:  

„Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do kwoty 2 000 zł na terenie RP oraz 
1.500 Euro jeśli do zdarzenia objętego ochroną doszło poza terytorium RP”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy pkt 9.16 w następujący sposób: 

„Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do kwoty 5 000 zł brutto”.  

 

Pytanie nr 6 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt 9.19 z:  

„Wykonawca nie będzie wymagał oględzin ponaprawczych, jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 10 000 zł.”  

na  

„Wykonawca ma prawo do dokonania oględzin ponaprawczych bez względu na wysokość kosztu naprawy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 9.19, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca ma prawo do dokonania oględzin ponaprawczych bez względu na wysokość kosztu naprawy. 
Oględziny odbędą się w miejscu dogodnym dla Zamawiającego.””  

 

Pytanie nr 7 

Wnioskujemy o wykreślenie pkt 10.5.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie chce całkowicie zrezygnować z możliwości uzyskania 
rozszerzenia ubezpieczenia AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, szczególnie biorąc 
pod uwagę dwuletni okres trwania umowy. Natomiast mając na względzie aktualną sytuację w tym regionie 
Zamawiający akceptuje, że decyzja o możliwości rozszerzenia ochrony w ww. zakresie może być podejmowana 
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każdorazowo przez Wykonawcę w zależności od okoliczności i że Wykonawca może nie wyrazić zgody na takie 
rozszerzenie.  

Zamawiający modyfikuje pkt 10.5, który otrzymuje brzmienie:  

„Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i 
Ukrainy dla pojazdu wyjeżdżającego za granicę może być dokonywane krótkoterminowo, na okres wyjazdu. 
Wykonawca może określić minimalny okres i zakres doubezpieczenia pojazdu oraz może nie wyrazić zgody na 
rozszerzenie.”  

 

Pytanie nr 8 

Pytania do treści zał 3 – Formularz ofertowy:  

1) W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, wnioskujemy o wykreślenie rozszerzenia ubezpieczenia AC o szkody 
kradzieżowe na terenie krajów Europy Wschodniej  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie chce całkowicie zrezygnować z możliwości uzyskania 
rozszerzenia ubezpieczenia AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, szczególnie biorąc 
pod uwagę dwuletni okres trwania umowy. Dlatego oczekuje podania wysokości stawki za to rozszerzenie. 
Natomiast mając na względzie aktualną sytuację w tym regionie Zamawiający akceptuje, że decyzja o możliwości 
rozszerzenia ochrony w ww. zakresie może być podejmowana każdorazowo przez Wykonawcę w zależności od 
okoliczności i że Wykonawca może nie wyrazić zgody.  

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.b o treści: 

powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej pochodzącej z wewnątrz pojazdu, np. uderzenie głową lub 
przewożonym przedmiotem w szybę, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.c o treści: 

powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.d o treści: 

powstałe w trakcie kierowania pojazdem przez osobę, która znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych lub 
nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Wykonawca 
zachowuje prawo regresu do kierującego pojazdem, który jest sprawcą szkody; z zastrzeżeniem ograniczenia ilości 
takich szkód do 1 w trakcie roku polisowego, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 12 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.e o treści: 

powstałe w momencie, gdy osoba kierująca pojazdem nie posiadała wymaganych prawem uprawnień do 
kierowania pojazdem i jego obsługi, o ile Zamawiający nie posiadał na ten temat wiedzy, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.f o treści: 

powstałe w momencie, gdy osoba kierująca pojazdem nie posiadała wymaganych prawem aktualnych badań 
lekarskich lub badań psychologicznych. Brak wskazanych badań nie może być podstawą do odmowy lub 
zmniejszenia wypłaty odszkodowania 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.g o treści: 

powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia, mimo 
spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest 
odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem 
oddalił się z miejsca zdarzenia, mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu 
zdarzenia. Nie chodzi tu o przypadek, kiedy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia. W sytuacjach 
stresowych i szoku wywołanych np. kolizją czy wypadkiem, kierujący czasem zachowują się nieracjonalnie. Dlatego 
mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma charakter celowy i 
świadomy. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.i o treści: 

powstałe w następstwie użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, na 
które Zamawiający nie miał wpływu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.j o treści: 
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polegające na zatarciu silnika, na skutek uszkodzenia mechanicznego miski olejowej lub turbosprężarki lub jej 
osprzętu, lub uszkodzeniu fizycznym węży, w których krąży olej silnikowy, które nastąpiło w wyniku działania 
czynnika zewnętrznego, np. uderzenia miską o podłoże, uderzenie kamienia w turbosprężarkę itd. z ograniczeniem 
liczby takich szkód do 1 w roku polisowym; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest 

odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę polegającą na zatarciu silnika będącą bezpośrednim następstwem 

uszkodzenia miski olejowej czy turbosprężarki wraz z jej osprzętem tylko i jedynie będącego następstwem 

zdarzenia wypadkowego. Nie podlegają ochronie zgodnie z tym zapisem szkody w silniku spowodowane 

długotrwałą eksploatacją pojazdu z niesprawną turbosprężarką bądź uszkodzoną miską olejową. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.k o treści: 

powstałe w innych okolicznościach niż podane w zgłoszeniu szkody, jeżeli odmienne okoliczności zostały podane 
w wyniku pomyłki, bez zamiaru celowego wprowadzenia Wykonawcy w błąd, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.l o treści: 

powstałe w wyniku wad konstrukcyjnych, awarii pojazdu i szkód eksploatacyjnych, w tym m.in. zwarcia instalacji 
elektrycznej, przegrzania silnika, zużycia podzespołów pojazdu, itd., nieobjętych zakresem ubezpieczenia, jeżeli w 
wyniku powyższych przyczyn powstały szkody następcze w ubezpieczonym mieniu i nie będące przedmiotem 
odrębnego wyłączenia, polegające na częściowym lub całkowitym uszkodzeniu pojazdu, w tym m.in. uszkodzenie 
pojazdu na skutek kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, pożar pojazdu, itd. W takiej sytuacji Wykonawca dokona 
pomniejszenia odszkodowania tylko o kwotę wynikającą z usunięcia wady konstrukcyjnej, awarii i szkody 
eksploatacyjnej, powodującej szkodę, wypłacając odszkodowanie za pozostałe uszkodzenia pojazdu, z 
ograniczeniem liczby takich szkód do 1 w roku polisowym; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest 

odpowiedzialność Wykonawcy tylko za szkody powstałe wskutek wad konstrukcyjnych, awarii pojazdu i szkód 

eksploatacyjnych, bez odpowiedzialności za same wady konstrukcyjne czy awarie. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.o o treści: 

powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, nie był zarejestrowany 
w RP lub nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego, a także w sytuacji, gdy nie posiadał homologacji i nie był 
dopuszczony do ruchu, chyba że miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, wtedy odszkodowanie zostanie 
pomniejszone w takim stopniu, w jakim miało to wpływ na powstanie szkody, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 20 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.p o treści: 

powstałe w trakcie lub na skutek wykonywania naprawy lub konserwacji pojazdu, w czasie, gdy pojazd znajdował 
się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni, podczas prób technicznych, podczas jazdy pojazdem, m.in. 
przed lub po naprawie dokonywanej przez pracowników takiego zakładu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie dokładał należytej staranności w 
celu zabezpieczenia praw regresowych do sprawcy szkody. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.q o treści: 

powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania przez opady deszczu lub przejazdu przez kałużę lub rozlewisko, 
podczas gdy ciecz dostanie się do wnętrza pojazdu przez otwarte lub uchylone szyby lub szyberdach, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.r o treści: 

powstałe wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim 
pojazdem do parkingu podziemnego (w przypadku zarówno nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz 
także w przypadku braku oznakowania wysokości przeszkody), z ograniczeniem liczby takich szkód do 1 w roku 
polisowym 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.s o treści: 

powstałe na skutek uderzenia pokrywy komory silnika powodującego uszkodzenie lub zniszczenie części pojazdu 
(w szczególności szyby czołowej), niezależnie od przyczyny zdarzenia, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.t o treści: 

powstałe na skutek aktów terroru, sabotażu, zamieszek, rozruchów, strajków, zamachu stanu, chyba że kierujący 
pojazdem brał czynny udział w tych zdarzeniach, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 25 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.u o treści: 

polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjechania na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na 
skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowczych i wyładowczych na nierównym 
terenie, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.v o treści: 

powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg, w tym 
uszkodzenia zawieszenia pojazdu na skutek kontynuowania jazdy po nierównościach 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.w o treści: 

powstałe na skutek zassania cieczy do silnika, w tym spowodowanego kontynuowaniem jazdy w warunkach 
stwarzających zagrożenie zassania cieczy do silnika; z zastrzeżeniem ograniczenia ilości takich szkód do 1 w 
trakcie roku polisowego, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.x o treści: 

powstałe podczas kierowania pojazdem, jeżeli bieżnik którejkolwiek z zamontowanych na kołach pojazdu opon nie 
spełniał warunków technicznych określonych na podstawie prawa o ruchu drogowym, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.y o treści: 

powstałe w ogumieniu i innych elementach pojazdu, polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, niezależnie 
od przyczyny zdarzenia, w tym wskutek samoczynnego wystrzału opony, przy czym w razie szkody w ogumieniu 
Wykonawca zwróci koszty zakupu i wymiany wszystkich opon zamontowanych na tej samej osi co uszkodzona 
opona 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 30 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.z o treści: 

powstałe w pojeździe lub jego części przez źle załadowany lub przewożony ładunek lub bagaż, w tym również w 
wyniku innych przyczyn niż kolizja, m.in. na skutek przesunięcia się ładunku lub bagażu, w wyniku nagłego 
hamowania, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.aa o treści: 

dotyczące elementów nieuszkodzonych, których wymiana wynika z technologii naprawy lub ze względów 
bezpieczeństwa, np. wymiana dwóch opon na jednej osi w przypadku uszkodzenia jednej opony, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.3.aa o treści: 

polegające na samoistnym pęknięciu szyby w wyniku naprężenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.3.4.a: 

Z: franszyza integralna w wysokości 300 zł – brak jakichkolwiek innych franszyz i udziałów własnych 

Na: franszyza integralna w wysokości 400 zł – brak jakichkolwiek innych franszyz i udziałów własnych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.4.e o treści: 

Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a jeżeli odszkodowanie już 
wypłacono nie może żądać jego zwrotu w sytuacji, jeżeli kierujący pojazdem nie zabezpieczył możliwości roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę lub w przypadku, gdy Zamawiający lub pracownik 
Zamawiającego nie dokonał wszystkich niezbędnych czynności lub nie dostarczył Wykonawcy wszystkich 
wymaganych danych do zapewnienia Wykonawcy regresu ubezpieczeniowego względem sprawcy zdarzenia, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 35 
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Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.3.4.f o treści: 

nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia regresowe w stosunku do sprawcy szkody, którym jest pracownik 
Zamawiającego lub inna osoba uprawniona do kierowania pojazdem, chyba, że szkoda została wyrządzona 
umyślnie lub w sytuacji, o której mowa w punkcie 4.3.3. d). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 36 

Prosimy o wprowadzenie do zapisów OPZ dotyczących holowania pojazdu w ramach ubezpieczenia assistance 
limitów (dotyczy punktów 4.4. oraz 4.5). 

Holowanie na terenie RP – do 400 km 

Holowanie poza terenem RP – do 800 km 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 4.5 

zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 37 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.4.1.a oraz 4.5.1.a: 

Z: 7 dni  

Na: 5 dni 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 38 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.4.1.c oraz 4.5.1.c: 

Z: pomoc w podróży dla kierowcy i wszystkich pasażerów, obejmująca kontynuację podróży, powrót do miejsca 
zamieszkania, zakwaterowanie, pojazd zastępczy lub kierowcę zastępczego, odwiezienie zwierząt, 

Na: pomoc w podróży dla kierowcy i wszystkich pasażerów, obejmująca kontynuację podróży, powrót do miejsca 
zamieszkania, zakwaterowanie, pojazd zastępczy rozumiane jako zwrot poniesionych kosztów przez 
ubezpieczyciela (nie dotyczy usługi pojazdu zastępczego, chyba, że nie było możliwości zorganizowania pojazdu 
zastępczego przez pomoc Assistance, a pojazd zastępczy zgodnie z zakresem ochrony przysługiwał) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.4.1.d oraz 4.5.1.d: 

Z: pomoc na skutek błędów pilotażu, rozumianych m.in. jako unieruchomienie pojazdu, w tym wskutek 
rozładowania akumulatora, braku paliwa albo nalania niewłaściwego paliwa, a także przebicie ogumienia, 
zamarznięcie paliwa, zaginięcie, zatrzaśnięcie lub uszkodzenie kluczyków, uszkodzenie oświetlenia, wycieraczek 
lub pasów bezpieczeństwa, unieruchomienie pojazdu przez zwierzęta (np. przegryzienie kabli), 
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pęknięcie/stłuczenie szyby przedniej w pojeździe, brak/zbyt niski poziom oleju silnikowego, usterka systemu 
alarmowego, itd., 

Na: pomoc na skutek błędów pilotażu, rozumianych m.in. jako unieruchomienie pojazdu w tym wskutek: 
rozładowania akumulatora, braku paliwa, a także uszkodzenie ogumienia, uszkodzenie oświetlenia, wycieraczek 
lub pasów bezpieczeństwa, unieruchomienie pojazdu przez zwierzęta (np. przegryzienie kabli), 
pęknięcie/stłuczenie szyby przedniej w pojeździe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 40 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.4.1.e oraz 4.5.1.e: 

Z: pomoc w sytuacji awarii ogumienia, obejmująca wymianę koła lub naprawę ogumienia, dostarczenie i montaż 
łańcuchów na koła, a także napompowanie koła, 

Na: pomoc w sytuacji awarii ogumienia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 4.4.1.e oraz 4.5.1.e, które otrzymują brzmienie: 

„pomoc w sytuacji awarii ogumienia”. 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 4.4.1.f oraz 4.5.1.f: 

Z: dostarczenie części, wymiana żarówki, usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 

Na: usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 4.4.1.f oraz 4.5.1.f, które otrzymują brzmienie: 

„usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia”. 

 

Pytanie nr 42 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.4.1.h oraz 4.5.1.h o treści: 

podstawienie i odstawienie pojazdu zastępczego, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 43 

Prosimy o wykreślenie z OPZ zapisu 4.4.1.i oraz 4.5.1.i o treści: 

podstawienie pojazdu po naprawie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 44 

Prosimy o wyjaśnienie z OPZ zapisu 4.4.1.j oraz 4.5.1.j o treści: 

Specjalistyczna pomoc na autostradzie (refundacja kosztów) 

Odpowiedź: 

Chodzi o sytuacje, kiedy do zdarzenia objętego ubezpieczeniem doszło na autostradzie i ubezpieczony skorzystał 

z pomocy specjalnych służb drogowych mających wyłączne prawo do udzielenia pomocy na autostradzie, które 

nie działają na zlecenie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zwróci ubezpieczonemu poniesione przez 

niego koszty ww. specjalistycznej pomocy. 

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o usunięcie w OPZ w punkcie 4.5: 

- z zakresu terytorialnego Państw: Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia 

- zapisu mówiącego o konieczności zorganizowania noclegu, w zamian wprowadzenie zapisu mówiącego, że 
ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotów kosztu noclegu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. wykreślenie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji 

objętych umową usług assistance dopuszcza możliwość refundacji kosztów przez Wykonawcę. 

Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 4.5 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 6.2:   

Z: W przypadku wejścia w posiadanie lub użytkowanie przez Zamawiającego nowych pojazdów i objęcia ich 
ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej, Zamawiający będzie zobowiązany do posiadania jednego 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (np. immobilizer lub autoalarm) w samochodach osobowych o wartości do 
150.000,00 zł brutto oraz w samochodach ciężarowych i autobusach. W samochodach osobowych o wartości 
powyżej 150.000,00 zł brutto. Zamawiający będzie zobowiązany do posiadania dwóch niezależnych zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych (np. immobilizer i autoalarm). Obowiązek posiadania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych do 2 t. ład, nie dotyczy pozostałych pojazdów takich jak autobus i 
specjalny 

Na: W przypadku wejścia w posiadanie lub użytkowanie przez Zamawiającego nowych pojazdów i objęcia ich 
ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej, Zamawiający będzie zobowiązany do posiadania jednego 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowego (np. immobilizer lub autoalarm) w samochodach o wartości do 50 000,00 
zł. W samochodach o wartości do 100 000,00 zł co najmniej dwa odmiennego rodzaju zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe. Zamawiający będzie zobowiązany do posiadania dwóch niezależnych zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych (np. immobilizer i autoalarm). W samochodach o wartości powyżej 100 000 zł co najmniej 
dwa odmiennego rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przynajmniej jedno z nich musi uzbrajać się 
samoczynnie po zamknięciu pojazdu w sposób przewidziany w konstrukcji. Obowiązek posiadania jednego lub 
kilku zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych do 2 t. ład. Dla 
pozostałych pojazdów ubezpieczyciel wymaga przynajmniej jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego 
niezależnie od wartości pojazdu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 47 

Prosimy o usunięcie w OPZ w punkcie 9.16.4: 

parkowania lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż do dwóch dni roboczych po 
dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę Wykonawcy, przy czym w przypadku szkody 
całkowitej Wykonawca pokryje ww. koszty do dnia przekazania pojazdu przez Zamawiającego nabywcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o usunięcie w OPZ w punkcie 9.16.5: 

demontażu uszkodzonego pojazdu w zakresie niezbędnym do kwalifikacji szkody całkowitej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 49  

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 9.16.6: 

Z: wynajęcia samochodu zastępczego tej samej klasy i przeznaczenia co pojazd, który jest zastępowany (np. 
pojazd typu bankowóz) 

Na: wynajmu pojazdu zastępczego o tych samych parametrach, co ubezpieczony pojazd (lub w razie braku takiego 
pojazdu – o zbliżonych parametrach do ubezpieczonego pojazdu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 9.16.6  SOPZ oraz Postanowienie fakultatywne nr 4 w 

Tabeli 2 znajdującej się w załączniku nr 3 do SWZ (Formularz ofertowy), zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 50 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 9.16.6.1: 

Z: 7 dni 

Na: 5 dni 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 51 

Prosimy o usunięcie z OPZ zapisu 9.16.7 o treści: 

zabezpieczenia pojazdu przed szkodą w przypadku kradzieży/zagubienia kluczy/sterowników/pilotów/kart do 
pojazdu, w tym koszty przekodowania sterowników/pilotów/kart do pojazdu, wymiany zamków, stacyjki, parkowania 
pojazdu na parkingu strzeżonym do czasu wykonania ww. czynności, które to czynności powinny być podjęte 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o kradzieży bądź zagubieniu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 52 

Prosimy o usunięcie z OPZ zapisy 9.19 o treści: 

złomowania pojazdu – o ile koszty złomowania nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 53 

Prosimy o zmianę zapisów w OPZ dotyczących kosztów dodatkowych: 

Z: Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do kwoty 5 000 zł dla każdego pojazdu 
lub 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli 10% SU stanowi więcej niż 5 000 zł. 

Na: Powyższe koszty określone w punktach od 9.16.2 do 9.16.9 pokrywane są do 10% sumy ubezpieczenia, jednak 
nie więcej niż do 3 000 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie ww. zapisów zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 10.7: 

Z: Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów posiadanych przez Zamawiającego rozpoczyna się od daty ekspiracji 
aktualnie obowiązującego okresu ubezpieczenia 

Na: Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów posiadanych przez Zamawiającego rozpoczyna się od daty ekspiracji 
aktualnie obowiązującego okresu ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia przed 
rozpoczęciem okresu ochrony 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 10.7, który otrzymuje brzmienie: 

„Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów posiadanych przez Zamawiającego rozpoczyna się od daty ekspiracji 

aktualnie obowiązującego okresu ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia przed 

rozpoczęciem okresu ochrony”. 

 

Pytanie nr 55 

Prosimy o zmianę w OPZ zapisu 10.10: 

Z: „Wykonawca odstąpi od konieczności dokonania oględzin i dokumentacji fotograficznej w przypadku 
obejmowanych ochroną ubezpieczeniową pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku pojazdów używanych, 
które posiadały ubezpieczenie AC, jeżeli zachowana będzie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej AC. W przypadku 
konieczności dokonania oględzin, Wykonawca przeprowadzi je w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

Na: „Wykonawca odstąpi od konieczności dokonania oględzin i dokumentacji fotograficznej w przypadku 
obejmowanych ochroną ubezpieczeniową pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku pojazdów używanych, 
które posiadały ubezpieczenie AC, jeżeli zachowana będzie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej AC. W przypadku 
konieczności dokonania oględzin, Wykonawca poprosi Zamawiającego o wykonanie zdjęć pojazdu zgodnie z 
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przekazanym w takim przypadku schematem wykonania zdjęć. Zdjęcia przez Zamawiającego zostaną przesłane 
na skrzynkę mailową Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 10.10, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca odstąpi od konieczności dokonania oględzin i dokumentacji fotograficznej w przypadku 
obejmowanych ochroną ubezpieczeniową pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku pojazdów używanych, 
które posiadały ubezpieczenie AC, jeżeli zachowana będzie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej AC. W przypadku 
konieczności dokonania oględzin, Wykonawca przeprowadzi je w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Zamiast oględzin Wykonawca może poprosić Zamawiającego o wykonanie zdjęć pojazdu zgodnie z przekazanym 
schematem i przesłanie na skrzynkę mailową Wykonawcy”.” 

 

Pytanie nr 56 

Wszędzie tam, gdzie jest mowa o noclegu prosimy o wprowadzenie franszyzy 100 km od siedziby Zamawiającego, 
tzn. świadczenie należne jest w przypadku wystąpienia zdarzenia powyżej 100 km od siedziby Zamawiającego. 
Jednocześnie wszędzie tam gdzie jest mowa o organizacji noclegu umożliwia się ubezpieczycielowi jedynie zwrot 
kosztów noclegu bez konieczności jego organizacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy kilometrowej. Jednocześnie zamawiający potwierdza 
że w ramach realizacji objętych umową usług assistance dopuszcza możliwość refundacji kosztów noclegu bez 
konieczności jego organizacji. 

 

Pytanie nr 57 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert: 

Z: 22.04.2022 r. 

Na: 26.04.2022 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 27.04.2022 r. 

 

Pytanie nr 58 

Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2019, 2020, 2021 z podziałem 
odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco.  

Odpowiedź: 

Informacje te zawiera załączone Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach flotowych NIK z 
dn. 20.04.2020 r. przygotowane przez Compensa TU S.A. VIG . 

 

Pytanie nr 59 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyk komunikacyjnych nie ma założonych rezerw na poczet ewentualnych 
wypłat odszkodowań.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaktualizowana informacja o szkodowości zawiera także rezerwy. 

 

Pytanie nr 60 
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Prosimy o przesłanie zaświadczeń szkodowych za lata 2019-2021. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaświadczenie szkodowe za lata 2019-2022. 

 

Pytanie nr 61 

Prosimy o udostępnienie wykazu pojazdów w excel.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 3.3 Ogłoszenia o zamówieniu na Usługi Ubezpieczenia pojazdów 
służbowych Najwyższej Izby Kontroli wykaz pojazdów, których ubezpieczenie stanowi przedmiot zamówienia, 
zostanie udostępniony Wykonawcom na ich wniosek. Wniosek należy przesłać na adres mailowy podany w SWZ, 
na druku stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

Pytanie nr 62 

Dotyczy pkt 4.3.2  

W związku z działaniami wojennymi prosimy o zmianę zapisu na zapis:  

Dopuszczalny jest ograniczony zakres ochrony AC, tj. z wyłączeniem szkód powstałych na skutek kradzieży 
pojazdu lub jego części lub wyposażenia na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i 
Ukrainy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie chce całkowicie zrezygnować z możliwości uzyskania 
rozszerzenia ubezpieczenia AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, szczególnie biorąc 
pod uwagę dwuletni okres trwania umowy. Natomiast mając na względzie aktualną sytuację w tym regionie 
Zamawiający akceptuje, że decyzja o możliwości rozszerzenia ochrony w ww. zakresie może być podejmowana 
każdorazowo przez Wykonawcę w zależności od okoliczności i że Wykonawca może nie wyrazić zgody na takie 
rozszerzenie.  

Zamawiający modyfikuje pkt 4.3.2, który otrzymuje brzmienie:  

„Dopuszczalny jest ograniczony zakres ochrony AC, tj. z wyłączeniem szkód powstałych na skutek kradzieży 
pojazdu lub jego części lub wyposażenia na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i 
Ukrainy. Zakres ten może zostać na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy rozszerzony dla 
poszczególnych pojazdów na czas wyjazdu do tych krajów za opłatą dodatkowej składki. Wykonawca może nie 
wyrazić zgody na takie rozszerzenie.” 

 

Pytanie nr 63 

W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.04.2022r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 27.04.2022 r. 

 

Pytanie nr 64 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w części Załącznik nr 5 do SWZ §5 Kary umowne  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 65  

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.2. w brzmieniu:  

4.3.2. Dopuszczalny jest ograniczony zakres ochrony AC, tj. z wyłączeniem szkód powstałych na skutek kradzieży 
pojazdu lub jego części lub wyposażenia na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i 
Ukrainy, jednak na wniosek Zamawiającego zakres będzie każdorazowo rozszerzany na czas wyjazdu do tych 
krajów, za opłatą dodatkowej składki.  

Proponowane brzmienie:  

4.3.2. Dopuszczalny jest ograniczony zakres ochrony AC, tj. z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium krajów 
Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 4.3.2 
zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 62. 

 

Pytanie nr 66 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. d) w brzmieniu:  

d) powstałe w trakcie kierowania pojazdem przez osobę, która znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w 
stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 
lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, Wykonawca 
zachowuje prawo regresu do kierującego pojazdem, który jest sprawcą szkody; z zastrzeżeniem ograniczenia ilości 
takich szkód do 1 w trakcie roku polisowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 67 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. g) w brzmieniu:  

g) powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia, mimo 
spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest odpowiedzialność Wykonawcy 
za szkody powstałe w sytuacji, jeżeli po zaistnieniu szkody kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia, 
mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia. Nie chodzi tu o przypadek, 
kiedy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia. W sytuacjach stresowych i szoku wywołanych np. kolizją czy 
wypadkiem, kierujący czasem zachowują się nieracjonalnie. Dlatego mówimy tu o oddaleniu się, które ma charakter 
nieumyślny, a nie o zbiegnięciu – które ma charakter celowy i świadomy. 

 

Pytanie nr 68 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. l) w brzmieniu:  

l) powstałe w wyniku wad konstrukcyjnych, awarii pojazdu i szkód eksploatacyjnych, w tym m.in. zwarcia instalacji 
elektrycznej, przegrzania silnika, zużycia podzespołów pojazdu, itd., nieobjętych zakresem ubezpieczenia, jeżeli w 
wyniku powyższych przyczyn powstały szkody następcze w ubezpieczonym mieniu i nie będące przedmiotem 
odrębnego wyłączenia, polegające na częściowym lub całkowitym uszkodzeniu pojazdu, w tym m.in. uszkodzenie 
pojazdu na skutek kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, pożar pojazdu, itd. W takiej sytuacji Wykonawca dokona 
pomniejszenia odszkodowania tylko o kwotę wynikającą z usunięcia wady konstrukcyjnej, awarii i szkody 
eksploatacyjnej, powodującej szkodę, wypłacając odszkodowanie za pozostałe uszkodzenia pojazdu, z 
ograniczeniem liczby takich szkód do 1 w roku polisowym;  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyjaśnia, że intencją tego zapisu jest 
odpowiedzialność Wykonawcy tylko za szkody powstałe wskutek wad konstrukcyjnych, awarii pojazdu i szkód 
eksploatacyjnych, bez odpowiedzialności za same wady konstrukcyjne czy awarie. 

 

Pytanie nr 69 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. o) w brzmieniu:  

o) powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, nie był 
zarejestrowany w RP lub nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego, a także w sytuacji, gdy nie posiadał 
homologacji i nie był dopuszczony do ruchu, chyba że miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody, wtedy 
odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stopniu, w jakim miało to wpływ na powstanie szkody,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 70 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. q) w brzmieniu:  

q) powstałe we wnętrzu pojazdu wskutek zalania przez opady deszczu lub przejazdu przez kałużę lub rozlewisko, 
podczas gdy ciecz dostanie się do wnętrza pojazdu przez otwarte lub uchylone szyby lub szyberdach,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 71 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. r) w brzmieniu:  

r) powstałe wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim 
pojazdem do parkingu podziemnego (w przypadku zarówno nienależytego jak i należytego oznakowania, oraz 
także w przypadku braku oznakowania wysokości przeszkody), z ograniczeniem liczby takich szkód do 1 w roku 
polisowym; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 72 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. t) w brzmieniu:  

t) powstałe na skutek aktów terroru, sabotażu, zamieszek, rozruchów, strajków, zamachu stanu, chyba że kierujący 
pojazdem brał czynny udział w tych zdarzeniach,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 73 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. v) w brzmieniu:  

v) powstałe w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg, w tym 
uszkodzenia zawieszenia pojazdu na skutek kontynuowania jazdy po nierównościach,  

Odpowiedź: 



 19

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 74 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. w) w brzmieniu:  

w) powstałe na skutek zassania cieczy do silnika, w tym spowodowanego kontynuowaniem jazdy w warunkach 
stwarzających zagrożenie zassania cieczy do silnika; z zastrzeżeniem ograniczenia ilości takich szkód do 1 w 
trakcie roku polisowego,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 75 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.3. y) w brzmieniu:  

y) powstałe w ogumieniu i innych elementach pojazdu, polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, niezależnie 
od przyczyny zdarzenia, w tym wskutek samoczynnego wystrzału opony, przy czym w razie szkody w ogumieniu 
Wykonawca zwróci koszty zakupu i wymiany wszystkich opon zamontowanych na tej samej osi co uszkodzona 
opona.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 76 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.3.4. c) w brzmieniu:  

c) brak potrąceń z tytułu amortyzacji części bez względu na wiek pojazdu, w tym elementów eksploatacyjnych, 
takich jak ogumienie, elementy cierne układu hamulcowego i sprzęgła, układu napędowego, zawieszenia i układu 
wydechowego, środki smarne, akumulatory, plandeki;  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 77 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 4 Zakres ubezpieczenia pkt 4.5. w brzmieniu:  

4.5. Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie RP oraz krajów Europy Wschodniej, 
tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy) z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną na miejscu 
zdarzenia lub holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez limitu kilometrów w razie 
unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów w 
przypadku, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w przypadku,  gdy 
nie odzyskano pojazdu po kradzieży zapewnienie noclegu i pokrycie kosztów podróży powrotnej dla kierowcy i 
pasażerów (ASS Eur).  

Proponowane brzmienie:  

4.5. Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy (w tym również na terenie RP) z wyłączeniem terytorium Rosji, 
Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, z zakresem obejmującym co najmniej pomoc techniczną na miejscu zdarzenia lub 
holowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez limitu kilometrów w razie unieruchomienia pojazdu 
z powodu wypadku lub awarii, zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów w przypadku, gdy naprawa pojazdu 
nie jest możliwa w dniu zajścia wypadku lub awarii pojazdu, w przypadku, gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży 
zapewnienie noclegu i pokrycie kosztów podróży powrotnej dla kierowcy i pasażerów (ASS Eur).  

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że w przypadku braku możliwości zorganizowania przez Wykonawcę 
usług assistance w szczególności na terytorium ww. krajów dopuszcza refundację kosztów. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 4.5 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 78 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 5 Zakres terytorialny w brzmieniu:  

Pojazdy użytkowane są głównie na terenie RP. Poza granice kraju wyjeżdżają sporadycznie i w przypadku 
konieczności rozszerzenia ochrony w ryzyku AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej 
(tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy), ZK i Assistance na terenie Europy (ASS Eur), zakres będzie każdorazowo 
rozszerzany na czas wyjazdu do tych krajów i doubezpieczany krótkoterminowo za opłatą dodatkowej składki, 
określonej w umowie generalnej. Wykonawca może określić wymagany minimalny okres dla rozszerzenia 
ubezpieczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie chce całkowicie zrezygnować z możliwości uzyskania 
rozszerzenia ochrony na terytorium krajów Europy Wschodniej, szczególnie biorąc pod uwagę dwuletni okres 
trwania umowy. Natomiast mając na względzie aktualną sytuację w tym regionie Zamawiający akceptuje, że 
decyzja o możliwości rozszerzenia ochrony w ww. zakresie może być podejmowana każdorazowo przez 
Wykonawcę w zależności od okoliczności i że Wykonawca może nie wyrazić zgody na takie rozszerzenie.  

Zamawiający modyfikuje pkt 5, który otrzymuje brzmienie:  

„Pojazdy użytkowane są głównie na terenie RP. Poza granice kraju wyjeżdżają sporadycznie i w przypadku 

konieczności rozszerzenia ochrony w ryzyku AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej 

(tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy), ZK i Assistance na terenie Europy (ASS Eur), zakres może być na wniosek 

Zamawiającego rozszerzany na czas wyjazdu do tych krajów i doubezpieczany krótkoterminowo za opłatą 

dodatkowej składki, określonej w umowie generalnej. Wykonawca może określić wymagany minimalny okres i 

zakres doubezpieczenia pojazdu oraz może nie wyrazić zgody na rozszerzenie.” 

 

Pytanie nr 79 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 8.3.2 Sposób określenia składek w brzmieniu:  

8.3.2. zryczałtowana taryfa dodatkowej składki za rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, wyrażona 
procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia pojazdu wraz z wyposażeniem, ustalana 
proporcjonalnie za każdy dzień ochrony.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie chce całkowicie zrezygnować z możliwości uzyskania 
rozszerzenia ubezpieczenia AC o szkody kradzieżowe na terytorium krajów Europy Wschodniej, szczególnie biorąc 
pod uwagę dwuletni okres trwania umowy. Dlatego oczekuje podania wysokości stawki za to rozszerzenie. 
Natomiast mając na względzie aktualną sytuację w tym regionie Zamawiający akceptuje, że decyzja o możliwości 
rozszerzenia ochrony w ww. zakresie może być podejmowana każdorazowo przez Wykonawcę w zależności od 
okoliczności i że Wykonawca może nie wyrazić zgody.  

 

Pytanie nr 80 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 9.12 w brzmieniu:  

9.12. Pomimo zakwalifikowania szkody jako całkowitej, na wniosek Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty 
naprawy pojazdu pod warunkiem, że rzeczywiste koszty naprawy nie przekroczą 100% wartości pojazdu przed 
szkodą, przy uwzględnieniu pełnego zakresu naprawy pozwalającego na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed 
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szkody. Niezależnie od pozostałych postanowień, w przypadku naprawy pojazdu (kalkulacji szkody) dokonywanej 
na mocy niniejszego zapisu, Zamawiający może uwzględnić ceny nieoryginalnych części zamiennych. Wykonawca 
wyraża zgodę na zlikwidowanie w ten sposób:  

9.12.1.  1 szkody w ciągu rocznego okresu obowiązywania umowy generalnej,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 81 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów ust. 10.5 w brzmieniu  

10.5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC na terytorium krajów Europy Wschodniej, tj. Rosji, Białorusi, 
Mołdawii i Ukrainy dla pojazdu wyjeżdżającego za granicę może być dokonywane krótkoterminowo, na okres 
wyjazdu. Wykonawca może określić minimalny okres doubezpieczenia pojazdu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował brzmienie pkt 10.5 
zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 7. 

 

Pytanie nr 82 

zamieszczone dane szkodowe w pkt 13.1 i 13.2 są w stanie na 15-02-2022 - wnioskujemy o ich aktualizacje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje zaktualizowane dane szkodowe: 

Informacja o wypłaconych odszkodowaniach, uzyskanych regresach i utworzonych rezerwach po dacie zgłoszenia 
szkody (stan na dzień 19.04.2022 r.): 

Wypłaty odszkodowań NIK z tytułu ubezpieczenia OC (w PLN): 

Numer szkody 
Zakres 

ubezpieczenia 

Data 
wystąpienia 

szkody 

Wypłacone 
odszkodowania / 

regresy 
Wartość rezerwy 

2167063/1 OC 30.10.2018 2 682,27 zł 0,00 zł 

2167063/5 OC 30.10.2018 500,00 zł 0,00 zł 

2534754/1 OC 05.07.2019 2 559,79 zł 0,00 zł 

2809226/1 OC 16.12.2019 4 225,34 zł 0,00 zł 

2809226/1 OC 16.12.2019 5 482,11 zł 0,00 zł 

2825934/1 OC 16.01.2020 799,32 zł 0,00 zł 

2825934/1 OC 16.01.2020 2 493,17 zł 0,00 zł 

3285022/2 OC 02.11.2020 3 500,00 zł 0,00 zł 

3285022/2 OC 02.11.2020 6 337,10 zł 0,00 zł 

4410595/1 OC 23.03.2022 0,00 zł 7 400,00 zł 

 

Wypłaty odszkodowań NIK z tytułu ubezpieczenia AC (w PLN): 

Numer szkody 
Zakres 

ubezpieczenia 

Data 
wystąpienia 

szkody 

Wypłacone 
odszkodowania / 

regresy 
Wartość rezerwy 

1882492/2 AC 30.12.2017  -15 070,77 zł 0,00 zł 
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1939757/1 AC 04.04.2018  1 210,66 zł 0,00 zł 

2112659/1 AC 07.09.2018 711,65 zł 0,00 zł 

2167063/2 AC 30.10.2018 12 113,77 zł 0,00 zł 

2217448/1 AC 10.12.2018 14 600,00 zł 0,00 zł 

2367445/1 AC 29.03.2019 3 906,68 zł 0,00 zł 

2367445/1 AC 29.03.2019 6 872,55 zł 0,00 zł 

2368322/1 AC 09.04.2019 3 844,67 zł 0,00 zł 

2370358/1 AC 10.04.2019 1 562,42 zł 0,00 zł 

2370358/1 AC 10.04.2019 3 556,13 zł 0,00 zł 

2377003/1 AC 11.04.2019 3 160,13 zł 0,00 zł 

2377003/1 AC 11.04.2019 4 155,66 zł 0,00 zł 

2377003/2 AC 11.04.2019 -7 315,79 zł 0,00 zł 

2407414/1 AC 06.05.2019 4 545,15 zł 0,00 zł 

2407414/1 AC 06.05.2019 5 629,05 zł 0,00 zł 

2407414/1 AC 06.05.2019 3 552,81 zł 0,00 zł 

2594009/1 AC 31.07.2019 2 373,74 zł 0,00 zł 

2594009/1 AC 31.07.2019 3 812,73 zł 0,00 zł 

2657403/1 AC 06.09.2019 1 162,69 zł 0,00 zł 

2657403/1 AC 06.09.2019 1 128,98 zł 0,00 zł 

2670095/1 AC 26.09.2019 2 132,29 zł 0,00 zł 

2670095/1 AC 26.09.2019 10 690,55 zł 0,00 zł 

2670163/1 AC 26.09.2019 1 539,42 zł 0,00 zł 

2670163/1 AC 26.09.2019 2 783,00 zł 0,00 zł 

2765312/1 AC 25.11.2019 926,11 zł 0,00 zł 

2765312/1 AC 25.11.2019 626,04 zł 0,00 zł 

2923670/1 AC 29.11.2019 1 730,51 zł 0,00 zł 

2923670/1 AC 29.11.2019 2 967,09 zł 0,00 zł 

2806192/1 AC 13.12.2019 4 833,90 zł 0,00 zł 

2806192/1 AC 13.12.2019 6 224,54 zł 0,00 zł 

2957493/1 AC 20.03.2020 7 225,96 zł 0,00 zł 

2957493/1 AC 20.03.2020 9 489,79 zł 0,00 zł 

2957493/3 AC 20.03.2020 -16 715,75 zł 0,00 zł 

3086241/1 AC 25.06.2020 853,23 zł 0,00 zł 

3086241/1 AC 25.06.2020 1 402,48 zł 0,00 zł 

3088744/1 AC 06.07.2020 4 114,36 zł 0,00 zł 

3132678/1 AC 07.08.2020 2 828,90 zł 0,00 zł 

3241411/1 AC 30.09.2020 1 082,41 zł 0,00 zł 

3285022/1 AC 09.10.2020 23 030,24 zł 0,00 zł 

3291934/1 AC 26.10.2020 10 380,00 zł 0,00 zł 

3291934/1 AC 26.10.2020 -10 380,00 zł 0,00 zł 

3291934/1 AC 26.10.2020 18 595,19 zł 0,00 zł 

3451091/1 AC 26.01.2021 1 771,55 zł 0,00 zł 

3451091/1 AC 26.01.2021 2 315,60 zł 0,00 zł 

3453809/1 AC 03.02.2021 7 270,96 zł 0,00 zł 

3453831/1 AC 03.02.2021 1 320,41 zł 0,00 zł 
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3453831/1 AC 03.02.2021 4 345,30 zł 0,00 zł 

3492113/1 AC 22.02.2021 2 534,57 zł 0,00 zł 

3560002/1 AC 24.03.2021 2 774,54 zł 0,00 zł 

3619657/1 AC 22.04.2021 1 513,18 zł 0,00 zł 

3619657/1 AC 22.04.2021 3 116,36 zł 0,00 zł 

3771650/1 AC 05.07.2021 4 893,48 zł 0,00 zł 

3771650/1 AC 05.07.2021 5 484,46 zł 0,00 zł 

3846356/1 AC 02.08.2021 2 461,64 zł 0,00 zł 

3846356/1 AC 02.08.2021 1 370,29 zł 0,00 zł 

3884393/1 AC 12.08.2021 986,82 zł 0,00 zł 

3884393/1 AC 12.08.2021 3 337,09 zł 0,00 zł 

3901956/1 AC 02.09.2021 2 894,22 zł 0,00 zł 

3901956/1 AC 02.09.2021 2 738,30 zł 0,00 zł 

4052984/1 AC 29.10.2021 3 542,08 zł 0,00 zł 

4167455/1 AC 31.12.2021 5 789,53 zł 0,00 zł 

4250667/1 AC 17.01.2022 2 054,88 zł 0,00 zł 

4250667/1 AC 17.01.2022 3 146,69 zł 0,00 zł 

4309562/1 AC 08.02.2022 2 048,57 zł 0,00 zł 

4322781/1 AC 21.02.2022 1 420,17 zł 8 372,62 zł 

4392398/1 AC 10.03.2022 2 331,24 zł 3 493,43 zł 

4392398/1 AC 10.03.2022 1 162,19 zł 0,00 zł 

4400256/1 AC 18.03.2022 12 091,40 zł 0,00 zł 

4409376/1 AC 23.03.2022 0,00 zł 3 878,60 zł 

 

Załącznik: 

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach flotowych NIK z dn. 20.04.2020 r. przygotowane 

przez Compensa TU S.A. VIG. 

 

Poza tym Zamawiający zmienia: 

1) Specyfikację Warunków Zamówienia;  pkt VII otrzymuje brzmienie: 
 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, 
str. 1).” 

2) załącznik nr 2 do SWZ (oświadczenie); w pkt I dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:  
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
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zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).” 
 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści załącznik nr 2 do SWZ (oświadczenie), 
uwzględniający wprowadzoną zmianę. Oświadczenie należy złożyć na poprawionym wzorze. 

 

 

 
p.o. Dyrektora 

Biura Organizacyjnego 

/-/ Jarosław Melnarowicz 



Warszawa , dn. 2022-04-20

miejsce, data wystawienia

Rok Ryzyko Liczba Ryzyk
Liczba 

wypłat i rezerw

Wypłacone odszkodowania 

pomniejszone o regresy
Rezerwy

OC 47 2 3 059,79 zł 0,00 zł

AC 47 21 71 661,97 zł 0,00 zł

suma 94 23 74 721,76 zł 0,00 zł

OC 57 6 19 182,21 zł 0,00 zł

AC 56 16 51 616,01 zł 0,00 zł

suma 113 22 70 798,22 zł 0,00 zł

OC 74 1 6 337,10 zł 0,00 zł

AC 71 19 73 266,04 zł 0,00 zł

suma 145 20 79 603,14 zł 0,00 zł

OC 0 1 0,00 zł 7 400,00 zł

AC 0 10 27 713,43 zł 15 744,65 zł

suma 0 11 27 713,43 zł 23 144,65 zł

Niniejsze zaświadczenie przygotowano na podstawie raportu szkód Compensa SAF i dotyczy umów flotowych.

Stan danych na dzień: 2022-04-19

2020

2021

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

02-056 Warszawa

Ul. Filtrowa 57

Regon: 000000052

2022

………………………………………………………..

Uwagi do w/w danych:

podpis osoby wystawiającej zaświadczenie  

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH FLOTOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG zaświadcza, że w odniesieniu do pojazdów Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego:

zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości (w zł) zgodnie z poniższym zestawieniem:

2019

ok.

ok.
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