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Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Kompleksowe 
ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.” znak 
postępowania 512597-N-2020 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem poniżej przesyłamy wyjaśnienie następujących kwestii 

 
1. Prosimy o zmianę zapisu w pkt 17. załącznika 2 do SIWZ  

 z   
„W przypadku wystąpienia szkody dokonanie oględzin w terminie 2 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz 
sporządzenie kosztorysów naprawczych w ciągu 2 dni po dokonaniu oględzin. W przypadku braku możliwości 
przystąpienia przez Ubezpieczyciela do oględzin w wyżej wymienionym terminie Ubezpieczający będzie mógł dokonać 
naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu 
wykonywanie oględzin decyduje Ubezpieczający.” 
 
na  
„W przypadku wystąpienia szkody dokonanie oględzin w terminie 3 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz 
sporządzenie kosztorysów naprawczych w ciągu 3 dni po dokonaniu oględzin. W przypadku braku możliwości 
przystąpienia przez Ubezpieczyciela do oględzin w wyżej wymienionym terminie Ubez pieczający będzie mógł dokonać 
naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu 
wykonywanie oględzin decyduje Ubezpieczający.” 

Odpowiedź – wyrażamy zgodę 

 
 

2. Prosimy o zmianę zapisu w pkt 18. załącznika 2 do SIWZ 
z 
W przypadku wystąpienia szkody dokonanie oględzin w terminie 2 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz 
sporządzenie kosztorysów naprawczych w ciągu 2 dni po dokonaniu oględzin. W przypadku braku możliwości 
przystąpienia przez Ubezpieczyciela do oględzin w wyżej wymienionym terminie Ubezpieczający będzie mógł dokonać 
naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu 
wykonywanie oględzin decyduje Ubezpieczający. W przypadku szkód których wartość szacunkowa przekracza kwotę , 
o której mowa powyżej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 2 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia i do przedstawienia kalkulacji naprawy w następnym dniu r oboczym od dnia oględzin. 
Ubezpieczający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 2 dni roboczych od otrzymania dokumentacji. 
 
na 
W przypadku wystąpienia szkody dokonanie oględzin w terminie 3 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz 
sporządzenie kosztorysów naprawczych w ciągu 3 dni po dokonaniu oględzin. W przypadku braku możliwości 
przystąpienia przez Ubezpieczyciela do oględzin w wyżej wymienionym terminie Ubezpieczający będzie mógł dokonać 
naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu 
wykonywanie oględzin decyduje Ubezpieczający. W przypadku szkód których wartość szacunkowa przekracza kwotę , 
o której mowa powyżej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 3 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia i do przedstawienia kalkulacji naprawy w następnym dniu roboczym od dnia oględzin. 
Ubezpieczający jest zobowiązany do  zajęcia stanowiska w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentacji. 

Odpowiedź – wyrażamy zgodę 
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3. Prosimy o zmianę zapisu w pkt 18. załącznika 2 do SIWZ  
z 
Kalkulacja naprawy sporządzona będzie w oparciu o system ( Info Ekspert , Audatex, EuroTax ) przy zastosowaniu 
stawki za 1 rbg w wysokości 150zł  a w przypadku naprawy sporządzana będzie na podstawie innych cenników ( np. 
PZM SA) i katalogów . 
 
na 
 
Kalkulacja naprawy sporządzona będzie w oparciu o system ( Info Ekspert , Audatex, Eu roTax ) przy zastosowaniu 
stawki za 1 rbg w wysokości 120zł na podstawie noty obciążeniowej.  

 Odpowiedź – wyrażamy zgodę 

 
 
 
 
 


