Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A.
Znak sprawy BZ-7.II/2020

Kielce, dn.10.11.2020r.
Dotyczy: zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie
zadania pn. .: „Ubezpieczenia komunikacyjne spółki Targi Kielce SA.
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA DO TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców, które należy uwzględnić
przy przygotowywaniu oferty.

PYTANIE nr 1
Prośba o modyfikację zapisów Zapytania:
Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO EKSPERT z
dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu .
Na
Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO EKSPERT lub
EUROTAX (w zależności od systemu używanego przez Zakład Ubezpieczeń) z dnia wystawienia
polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu .
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje treść pkt I.1.2. (ubezpieczenie Autocasco pojazdów) w części dotyczącej
sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia, pkt. b), który otrzymuje następujące brzmienie:
Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO EKSPERT lub
EUROTAX (w zależności od systemu używanego przez Zakład Ubezpieczeń) z dnia wystawienia
polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu .

PYTANIE nr 2
Prośba o modyfikację zapisów Zapytania:
Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części przy szkodach częściowych,
niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy,
również wymiany nadwozia.
Na
Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji (za wyjątkiem ogumienia i części układu
wydechowego) części przy szkodach częściowych, niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) –
dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, również wymiany nadwozia .
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje treść pkt I.1.2. (ubezpieczenie Autocasco pojazdów) w części dotyczącej
wypłaty odszkodowania, poprzez zmianę treści z:
sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia, pkt. b, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części przy szkodach częściowych,
niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy,
również wymiany nadwozia.
Na

Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji (za wyjątkiem ogumienia i części
układu wydechowego) części przy szkodach częściowych, niezależnie od wieku pojazdu (roku
produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, również wymiany nadwozia

PYTANIE nr 3
Prośba o modyfikację zapisów Zapytania:
o
Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży;
na
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o
Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 3 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży;
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje treść pkt I.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii
ASSISTANCE , który otrzymuje następujące brzmienie
I.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii ASSISTANCE
Ochroną ubezpieczenia w Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i
Europy, podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 4 do
zapytania. Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU
ASSISTANCE Wykonawcy):
Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa,
przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza,
Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), z
limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie pojazdu
poszkodowanego na terytorium RP (wypadek), . ekspertyza techniczna (wypadek, awaria),
złomowanie pojazdu (wypadek, awaria);
Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 3 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży;
0 dni, w przypadku awarii
minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie
niższa od pojazdu ubezpieczonego (nie wyższa niż D). Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego.
Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy
Ubezpieczenie Assistance pozostaje do wyboru Ubezpieczającego.

PYTANIE nr 4
Prośba o modyfikację zapisów Zapytania:

Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 15 dni, w przypadku awarii
minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie
niższa od pojazdu ubezpieczonego (nie wyższa niż D). Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego.
Na
Pojazd zastępczy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 10 dni, w przypadku awarii
minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie
niższa od pojazdu ubezpieczonego (nie wyższa niż D). Podstawienie pojazdu zastępczego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje treść pkt I.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii
ASSISTANCE , zgodnie z treścią odpowiedzi do pytania nr 3.

PYTANIE nr 5
Prośba o modyfikację zapisów Zapytania:
Usunięcie zapisu

Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych
lekarstw, pomoc psychologa,
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje treść pkt I.1.4 Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii
ASSISTANCE , zgodnie z treścią odpowiedzi do pytania nr 3.
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PYTANIE nr 6
Prośba o modyfikację zapisów :
Wykreślenie Zapisu: Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest
pracownik TK S.A., z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała z winy umyślnej :
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

