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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach 
Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie 
odpowiedziach. Równocześnie wprowadza się zmiany do treści SIWZ. 
 
 
PYTANIA WYKONAWCY A: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych – ochrony mienia w transporcie z limitem 50.000 zł na jedno 
i 100.000 zł na wszystkie zdarzenia i włączenia w tym zakresie ochrony na warunkach 
ubezpieczenia mienia w transporcie – Cargo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiający dopuszcza w zakresie warunków szczegółowych w ryzyku dewastacji 
włączenia podlimitu z tytułu szkód powstałych wskutek graffiti z limitem 10.000 zł na jedno. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ryzyko graffiti jest objęte dodatkową klauzulą fakultatywną, która może zostać 
zaakceptowana przez oferenta. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w franszyzy redukcyjne w wysokości 100 zł 
ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w przedmiocie ubezpieczenia w treści: ”przy czym wszelkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się ,że miały miejsce w chwili 
powstania pierwszej szkody „dopisanie ,ze zapis ten ma zastosowanie w przypadku szkód 
powstały z odpowiedzialności cywilnej za produkt” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu OC w związku z administrowaniem 
drogami 



a. powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi a także 
zalewania upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi 
b. uszkodzenia pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności 
dróg. 
c. uszkodzenia lub zniszczenia upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przylegających do 
pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu w pkt e odpowiedzialności 
cywilnej 
„w przypadku świadczenia usług związanych z przetwarzaniem i przygotowywaniem 
posiłków przez osoby./ podmioty posiadające swoją działalność gospodarczą wymagane jest 
posiadanie ubezpieczenia OC działalności” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jednak zgodnie z treścią rozszerzenia OC odnoszącego się do 
podwykonawców zachowuje prawo do regresu. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu w pkt. I ( OC szatni) 
„...oraz z podlimitem 10.000 na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1.000 zł na jeden 
wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy „pod 
warunkiem że pomieszczania / miejsce w których jest powyższe mienie nie jest 
ogólnodostępne i posiadające odpowiednie zabezpieczenia / zamknięcia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z pkt. L zakresu OC zapisu: „... a także szkody 
wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice 
napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej...” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w pkt o zakresu OC z wyłączeniem -
imprez związanych z pokazami sztucznych ogni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 10: 
Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z pkt g z zakresu OC odpowiedzialność za 
zaginięcie lub kradzież wszelkich dokumentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w obligatoryjnej klauzuli robót budowlano-
montażowych dodatkowego zapisu, „że przeprowadzane drobne roboty budowlano-
montażowe nie dotyczą naruszania konstrukcji budynku i konstrukcji dachów.” 



Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w klauzuli fakultatywnej – szybkiej likwidacji 
szkód (dot. awarii sprzętu elektronicznego) wprowadzenia dodatkowego zapisu ,że 
Ubezpieczający może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody o ile wysokość szkody 
nie przekroczy kwoty 3 000 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
 
PYTANIA WYKONAWCY B (dotyczące części II: ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych Miasta Kalety): 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o informację czy w załączniku nr 7 są pojazdy osobowe. 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 7 nie zostały podane pojazdy „osobowe” zgodnie z informacją zawartą 
w dowodzie rejestracyjnym. 
 
Pytanie 14: 
2.Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie assistance bezskładkowe tylko dla pojazdu 
Volkswagen Transporter (zał. 7), a w pozostałych pojazdach, które ubezpieczone są w ryzyku 
AC zabezpieczenie pojazdu i holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do wysokości 
10% sumy ubezpieczenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis ,że przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia AC 
jest uzależnione od przedstawienia pojazdu do oględzin, przy czym wymóg oględzin nie 
dotyczy: 

 pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego 
sprzedawcy i obejmowane ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem 
zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, 

  pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane 
najpóźniej w ostatnim dniu aktualnej umowy ubezpieczenia AC, pod warunkiem 
dostarczenia kopii tej umowy oraz pisemnego oświadczenie o braku uszkodzeń. 
W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po 
wygaśnięciu dotychczasowego ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, że po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu 
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do ustalenia wysokości 
odszkodowania, pomijając zapis z SIWZ, że oględziny należy dokonać w ciągu 3 dni 



roboczych a kalkulację kosztów naprawy należy przedstawić w ciągu 2 dni po wykonaniu 
oględzin?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 17: 
Czy przy zapisie z SIWZ, „że przy ustaleniu odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z 
tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy”, zamawiający ma także na myśli brak 
amortyzacji ogumienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 18: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli integralnej w wysokości: 

a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych 
o ładowności do 2 ton albo, 

b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł w przypadku pozostałych 
pojazdów, 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 19: 
Czy zamawiający dopuszcza brzmienie klauzuli stempla bankowego: 
Jeżeli zapłata składki albo raty składki za umowy ubezpieczenia zawarte na warunkach 
niniejszej Umowy generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę 
zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku polecenie przelewu składki 
na rachunek bankowy ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przelew ten został w następnym 
dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Ubezpieczający złożył zlecenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od klauzuli „zbycia przedmiotu 
ubezpieczenia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 21: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu w „klauzuli nie sciągania rat 
niewymagalnych na: „W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, 
Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty 
odszkodowania za szkodę częściową Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia rat 
składki w uzgodnionych terminach i wysokości”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
Pytanie 22: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w klauzuli przyjmującej istniejący stan zabezpieczeń 
wprowadzić zapis, że : 



W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych w innym zakładzie ubezpieczeń od 
ryzyka kradzieży, które klient deklaruje do ubezpieczenia w naszym ZU na kolejny okres 
ubezpieczenia, bezpośrednio następujący po rozwiązaniu poprzedniej umowy ubezpieczenia 
(bez przerwy w ciągłości ochrony), zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 
uznaje się za wystarczające. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 
 
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie klauzuli likwidacji drobnych szkód w 
brzmieniu: 
„Klauzula uproszczonej likwidacji szkód w pojazdach zarejestrowanych jako: samochody 
ciężarowe o ładowności ponad 2 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy lub naczepy 
- Tryb likwidacji uproszczonej przeznaczony dla umów flotowych 
Na wniosek Ubezpieczającego, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU AC dla klienta korporacyjnego, wprowadza się następujące postanowienia 
do umów ubezpieczenia zawartych w wariancie Warsztat z opcją serwisową: 
I. Tryb likwidacji uproszczonej 
 
Tryb likwidacji uproszczonej jest to możliwość dokonania, przed dokonaniem oględzin 
przedmiotu szkody naprawy pojazdu uszkodzonego wskutek zaistnienia zdarzenia, za które 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu ubezpieczenia AC. 
 
II. Szkody podlegające trybowi likwidacji uproszczonej 
 
Likwidacji uproszczonej podlegają wyłącznie szkody zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, których całkowity koszt naprawy nie przekracza kwoty 10.000 PLN netto, pod 
warunkiem udokumentowania szkody w sposób wskazany w części III. 
 
III. Dokumentowanie szkód naprawianych w trybie likwidacji uproszczonej 
 

1. W przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej każdorazowo konieczne jest 
przekazanie do Ubezpieczyciela przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego 
dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), która powinna zawierać 
fotografie pojazdu wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz 
umożliwiający identyfikację ogólnego charakteru powstałego uszkodzenia, tj:  

1) zdjęcia całego pojazdu, z widoczną tablicą rejestracyjną, wykonane po tej 
samej przekątnej: jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu - ujęcie pierwsze ma 
obejmować przód i jeden bok, natomiast drugie tył i drugi bok pojazdu; 

2) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym; 
3) pole numerowe z nr VIN; 
4) tabliczkę znamionową; 
5) licznik z widocznym przebiegiem; 
6) ujęcia dokumentujące zakres uszkodzeń; w przypadku uszkodzeń mało 

widocznych należy je zaznaczyć poprzez przyłożenie wskaźnika np. długopisu 
albo obrysować np. przy pomocy flamastra. 

2. W przypadku wymiany elementu konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej 
szkody (fotografia cyfrowa), która powinna zawierać: 

1) fotografie uszkodzonego elementu, w stanie niezdemontowanym, wykonane w 
sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia napisu 
firmowego) oraz identyfikację charakteru uszkodzenia; 



2) fotografie wymienionego elementu, zamontowanego w pojeździe, wykonane w 
sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia znaku 
firmowego). 

3. W przypadku naprawy elementu konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej 
szkody (fotografia cyfrowa), która powinna zawierać: 

1) fotografie uszkodzonego elementu, w stanie niezdemontowanym, wykonane w 
sposób umożliwiający identyfikację charakteru i rozmiaru uszkodzenia; 

2) fotografie wykonane po naprawie pojazdu. 
4. W przypadku naprawy lub wymiany szyby w trybie likwidacji uproszczonej konieczne 

jest wykonanie dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), która 
powinna zawierać: 

1) w przypadku rozbitej szyby - fotografie rozbitej lub uszkodzonej szyby (jej 
pozostałości lub odłamków) oraz napisu homologacyjnego lub, jeśli nie jest to 
możliwe, ze względu na całkowite uszkodzenie, szyby sąsiadującej z rozbitą; 

2) w przypadku pękniętej szyby lub odprysku - fotografie uszkodzonej szyby wraz 
ze zbliżeniem uszkodzenia oraz zbliżeniem napisu homologacyjnego; 

3) fotografie wymienionej lub naprawionej szyby wraz ze zbliżeniem napisu 
homologacyjnego. 

5. W przypadku naprawy szkód powstałych w wyniku kradzieży części lub wyposażenia, 
konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), 
która powinna zawierać fotografie pojazdu uwidaczniające i umożliwiające 
stwierdzenie braku skradzionego elementu. 

6. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w ust. 1- 5, powinna spełniać następujące 
kryteria: pliki zdjęciowe powinny mieć format plików JPG, rozdzielczość i kompresja 
powinna zapewniać dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku ok. 
300 KB. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu 
cyfrowego.  

 
IV. Postępowanie w przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej 
 

1. Niezwłocznie przed rozpoczęciem naprawy i nie później niż 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o szkodzie, a w przypadku szkód kradzieżowych nie później niż 1 dzień od 
dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, należy dokonać jej zgłoszenia do 
Ubezpieczyciela za pośrednictwem Telepomocy. Dokonując zgłoszenia należy 
przekazać informację o zastosowaniu trybu likwidacji uproszczonej. 

2. W przypadku szkody powstałej w wyniku popełnienia przestępstwa należy zgłosić 
zdarzenie Policji i uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

3. Przed rozpoczęciem naprawy, ubezpieczony lub ubezpieczający zobowiązany jest 
każdorazowo uzyskać kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat, który będzie 
dokonywał naprawy pojazdu. Kosztorys powinien być sporządzony przez warsztat w 
systemach Audatex lub Eurotax. W przypadku braku danego modelu w systemach 
eksperckich dopuszcza się możliwość sporządzenia kosztorysu w systemie producenta 
pojazdu. Stawka za roboczogodzinę nie może przekroczyć średniego poziomu stawek 
stosowanych przez zakłady naprawcze w danym regionie. 

4. Ubezpieczony kwalifikuje szkodę do trybu likwidacji uproszczonej na podstawie 
kosztorysu naprawy, o którym mowa w ust. 3, jeżeli całkowity koszt naprawy 
wynikający z kosztorysu nie przekroczy limitu określonego w Części II.  

5. Wartość faktury VAT wystawionej przez warsztat należący do sieci naprawczej 
Ubezpieczyciela dokonujący naprawy powinna odpowiadać wartości wskazanej w 
kosztorysie naprawy . Jeżeli w trakcie naprawy ujawnione zostaną dodatkowego 
uszkodzenia powodujące wzrost wartości naprawy ponad limit określony w Części II, 
należy wstrzymać się z wykonywaniem naprawy i niezwłocznie powiadomić 



Ubezpieczyciela o konieczności dokonania oględzin. Dalszy proces likwidacji szkody 
odbywa się zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia. 

6. Kosztorys naprawy wraz z fakturą dokumentującą jej dokonanie oraz dokumentację 
fotograficzną szkody sporządzoną zgodnie z warunkami określonymi w Części III 
należy przekazać do Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody. 
Dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana na płycie CD-R lub na 
wskazany przez Ubezpieczyciela adres e-mail jednostki likwidującej szkodę. 

7. Dalszy proces likwidacji szkody, w stosunku do której zastosowano tryb likwidacji 
uproszczonej, dokonywany jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZU 
opisanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 
V. Ustalenie odpowiedzialności i wypłata odszkodowania za szkody naprawiane w trybie 
likwidacji uproszczonej 
 

1. Warunkiem koniecznym do wypłaty odszkodowania za szkodę w stosunku, do której 
zastosowano tryb likwidacji uproszczonej jest ustalenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej  
Ubezpieczyciela za przedmiotową szkodę zgodnie z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia AC dla KK, z uwzględnieniem zapisów Umowy generalnej. 

2. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie zweryfikowanych faktur 
dokumentujących koszty naprawy poniesione przez Ubezpieczonego, kosztorysu 
naprawy sporządzonego przez warsztat dokonujący naprawy oraz dokumentacji 
fotograficznej określających zakres i rozmiar uszkodzeń. 

3. Ubezpieczyciel może nie uznać części roszczenia Ubezpieczonego w zakresie, w jakim 
wskazane w roszczeniu koszty naprawy nie są uzasadnione technologią producenta 
pojazdu lub w przypadku znacznej różnicy pomiędzy jakością lub rodzajem elementów 
uszkodzonych a jakością lub rodzajem elementów wymienionych. 

4. Na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek 
przedstawić pojazd do oględzin ponaprawczych, w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego żądania. Wykonanie obowiązku jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela . 

 
„Klauzula uproszczonej likwidacji szkód w pojazdach zarejestrowanych jako: samochody 
osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego oraz ciężarowe o ładowności do 2 ton 
- Tryb likwidacji uproszczonej przeznaczony dla umów flotowych” 
 
Na wniosek Ubezpieczającego, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU AC dla klienta korporacyjnego, wprowadza się następujące postanowienia 
do umów ubezpieczenia zawartych w wariancie Warsztat z opcją serwisową: 
 
I. Tryb likwidacji uproszczonej  
 

1. Tryb likwidacji uproszczonej jest to możliwość dokonania, przed oględzinami 
przedmiotu szkody przez Ubezpieczyciela, naprawy pojazdu uszkodzonego wskutek 
zaistnienia zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tytułu ubezpieczenia AC, w warsztatach należących do Sieci 
Naprawczej Ubezpieczyciela  

 
 
 
 
 



II. Szkody podlegające trybowi likwidacji uproszczonej 
 

Likwidacji uproszczonej podlegają wyłącznie szkody zaistniałe na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, których całkowity koszt naprawy nie przekracza kwoty 3.000 
PLN netto, pod warunkiem udokumentowania szkody w sposób wskazany w części III. 

 
III. Dokumentowanie szkód naprawianych w trybie likwidacji uproszczonej 
 

1. W przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej każdorazowo konieczne jest 
przekazanie do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 
dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), która powinna zawierać 
fotografie pojazdu wykonane w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz 
umożliwiający identyfikację ogólnego charakteru powstałego uszkodzenia, tj:  

1) zdjęcia całego pojazdu, z widoczną tablicą rejestracyjną, wykonane po tej 
samej przekątnej: jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu - ujęcie pierwsze ma 
obejmować przód i jeden bok, natomiast drugie tył i drugi bok pojazdu; 

2) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym; 
3) pole numerowe z nr VIN; 
4) tabliczkę znamionową; 
5) licznik z widocznym przebiegiem; 
6) ujęcia dokumentujące zakres uszkodzeń; w przypadku uszkodzeń mało 

widocznych należy je zaznaczyć poprzez przyłożenie wskaźnika np. długopisu 
albo obrysować np. przy pomocy flamastra. 

2.  W przypadku wymiany elementu konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej 
szkody (fotografia cyfrowa), która powinna zawierać: 

1) fotografie uszkodzonego elementu, w stanie niezdemontowanym, wykonane w 
sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia napisu 
firmowego) oraz identyfikację charakteru uszkodzenia; 

2) fotografie wymienionego elementu, zamontowanego w pojeździe, wykonane w 
sposób umożliwiający jego identyfikację (wykonanie zbliżenia znaku 
firmowego). 

2. W przypadku naprawy elementu konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej 
szkody  
(fotografia cyfrowa), która powinna zawierać: 

1) fotografie uszkodzonego elementu, w stanie niezdemontowanym, wykonane w  
sposób umożliwiający identyfikację charakteru i rozmiaru uszkodzenia; 

2) fotografie wykonane po naprawie pojazdu. 
3. W przypadku naprawy lub wymiany szyby w trybie likwidacji uproszczonej konieczne 

jest wykonanie dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), która 
powinna zawierać: 

 
1) w przypadku rozbitej szyby - fotografie rozbitej lub uszkodzonej szyby (jej 

pozostałości lub odłamków) oraz napisu homologacyjnego lub, jeśli nie jest to 
możliwe, ze względu na całkowite uszkodzenie, szyby sąsiadującej z rozbitą; 

2) w przypadku pękniętej szyby lub odprysku - fotografie uszkodzonej szyby wraz 
ze zbliżeniem uszkodzenia oraz zbliżeniem napisu homologacyjnego; 

3) fotografie wymienionej lub naprawionej szyby wraz ze zbliżeniem napisu 
homologacyjnego. 

4. W przypadku naprawy szkód powstałych w wyniku kradzieży części lub wyposażenia, 
konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej szkody (fotografia cyfrowa), 
która powinna zawierać fotografie pojazdu uwidaczniające i umożliwiające 
stwierdzenie braku skradzionego elementu. 



5. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w ust. 1- 5, powinna spełniać następujące 
kryteria: pliki zdjęciowe powinny mieć format plików JPG, rozdzielczość i kompresja 
powinna zapewniać dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku ok. 
300 KB. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu 
cyfrowego. 

 
IV. Postępowanie w przypadku zastosowania trybu likwidacji uproszczonej  
 

1. Niezwłocznie przed rozpoczęciem naprawy i nie później niż 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o szkodzie, a w przypadku szkód kradzieżowych nie później niż 1 dzień od 
dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
powinien dokonać jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Telepomocy. 
Dokonując zgłoszenia należy przekazać informację o zastosowaniu trybu likwidacji 
uproszczonej. 

2. W przypadku szkody powstałej w wyniku popełnienia przestępstwa należy zgłosić 
zdarzenie  
Policji i uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

3. Przed rozpoczęciem naprawy, Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązany jest 
każdorazowo uzyskać kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat należący do sieci 
naprawczej Ubezpieczyciela , który będzie dokonywał naprawy pojazdu. Kosztorys 
powinien być sporządzony przez warsztat należący doi sieci naprawczej w systemach 
Audatex lub Eurotax. Stawka za roboczogodzinę nie może przekroczyć średniego 
poziomu stawek stosowanych przez zakłady naprawcze w danym regionie. 

4. Ubezpieczony kwalifikuje szkodę do trybu likwidacji uproszczonej na podstawie 
kosztorysu naprawy, o którym mowa w ust. 3, jeżeli całkowity koszt naprawy wynikający z 
kosztorysu nie przekroczy limitu określonego w Części II. 
1. Wartość faktury VAT wystawionej przez warsztat należący do sieci naprawczej 

Ubezpieczyciela dokonujący naprawy powinna odpowiadać wartości wskazanej w 
kosztorysie naprawy. Jeżeli w trakcie naprawy ujawnione zostaną dodatkowego 
uszkodzenia powodujące wzrost wartości naprawy ponad limit określony w Części II, 
należy wstrzymać się z wykonywaniem naprawy i niezwłocznie powiadomić 
Ubezpieczyciela o konieczności dokonania oględzin. Dalszy proces likwidacji szkody 
odbywa się zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia. 

2. Kosztorys naprawy wraz z fakturą dokumentującą jej dokonanie oraz dokumentację 
fotograficzną szkody sporządzoną zgodnie z warunkami określonymi w Części III 
należy przekazać do Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody. 
Dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana na płycie CD-R lub na 
wskazany przez Ubezpieczyciela adres e-mail jednostki likwidującej szkodę. 

3. Dalszy proces likwidacji szkody, w stosunku do której zastosowano tryb likwidacji 
uproszczonej, dokonywany jest zgodnie z procedurami obowiązującymi u 
Ubezpieczyciela opisanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 
V. Ustalenie odpowiedzialności i wypłata odszkodowania za szkody naprawiane w trybie 
likwidacji uproszczonej 
 

1. Warunkiem koniecznym do wypłaty odszkodowania za szkodę w stosunku, do której 
zastosowano tryb likwidacji uproszczonej, jest ustalenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej  
Ubezpieczyciela za przedmiotową szkodę zgodnie z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia AC dla KK, z uwzględnieniem zapisów Umowy generalnej. 

2. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie zweryfikowanych faktur 
dokumentujących koszty naprawy poniesione przez Ubezpieczonego, kosztorysu 



naprawy sporządzonego przez warsztat dokonujący naprawy oraz dokumentacji 
fotograficznej określających zakres i rozmiar uszkodzeń. 

3. Ubezpieczyciel może nie uznać części roszczenia Ubezpieczonego w zakresie, w jakim 
wskazane w roszczeniu koszty naprawy nie są uzasadnione technologią producenta 
pojazdu lub w przypadku znacznej różnicy pomiędzy jakością lub rodzajem elementów 
uszkodzonych a jakością lub rodzajem elementów wymienionych. 

4. Na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek 
przedstawić pojazd do oględzin ponaprawczych, w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego żądania. Wykonanie obowiązku jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 24: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z „klauzuli wynagradzania rzeczoznawców i 
ekspertów”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące 
przy składaniu ofert. 

 

                                                                                    

 

 


