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         Jarocin, 02 grudnia 2019 r. 

 

 

 
NR SPRAWY: ZGO/ZP/19/2019 

Do wszystkich wykonawców 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz 
interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu„”. 
 
 
 
 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym 
wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 
 
Pytanie: 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie: 
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane 
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie: 
Czy na  budynkach zamontowane są solary, jeśli tak, proszę podać lokalizacje i wartość 
Odpowiedź: 
Lokalizacja: Stary  zakład - Budynek socjalno – biurowy z halą sortowniczą – instalacja z 2013 r. – wartość 
księgowa brutto: 67 182,00 PLN, rozbudowa w 2019 r. – wartość księgowa brutto: 126 250,00 PLN 
Lokalizacja: Nowy zakład - Garaże - B29 i B30 - instalacja z 2019 r. – wartość: 298 000,00.  
 
Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody polegające na 

zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi, 
podtopień  w okresie ostatnich 20 lat 

Odpowiedź: 
W/w zdarzenia nie występowały 

 
Pytanie: 
Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ  zastosowanie mają przepisy prawa 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył 
je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
Prosimy o informacje jakie mienie stanowią środki obrotowe – jeśli pochodzą z przeróbki śmieci , prosimy o 
ich wyłączenie 

Odpowiedź: 
Środki obrotowe to różnego rodzaju materiały zapasowe – nie są to przeróbki śmieci. 

 
Pytanie: 
Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia wg sum stałych 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w zakresie ubezpieczenia, wnioskujemy o 
zmianę zapisu  
Z : „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie 
ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia.  
NA: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem szkody polegające na utracie , uszkodzeniu lub 
zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń (przyszłych i 
niepewnych) objętych zakresem ubezpieczenia, występujących niespodziewanie i niezależnie od woli 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego” które powstaną w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: 
Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy. 

 
Pytanie: 
W definicji „deszczu nawalnego”, prosimy o potwierdzenie, że czy chodzi o rozszczelnienie się dachu w 
wyniku wichury a nie zły stan techniczny. Pozostaje w mocy wyłączenie OWU. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
W definicji „uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie” , prosimy o wykreślenie zapisu – „ również szkody 
objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”   

Odpowiedź: 
Zmiana zapisu będzie akceptowalna. 

 
Pytanie: 
Prosimy o informacje czy usuwanie zalegającego śniegu i lodu jest wykonywane przez Zamawiającego czy 
zlecane firma zewnętrznym  

Odpowiedź: 
W zakresie usuwania zalegającego śniegu i lodu z ulic, placów, chodników – prace wykonywane są 

przez pracowników Zamawiającego. 

W zakresie usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków - dotychczas nie były 

wykonywane tego typu prace, jeżeli warunki atmosferyczne będą tego wymagały Zamawiający 

dysponuje pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami do samodzielnego wykonania 

prac na dachach budynków. 

 
Pytanie: 
Prosimy o zmianę podlimitu dla ryzyka wandalizmu 50.000,00 PLN  i podlimitu na ryzyko graffiti 10.000,00 
PLN 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w zakresie ubezpieczenia w pkt 18 – Przepięcia , 
wnioskujemy o podlimit 1.000.000,00 PLN LN i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie 
mniej niż 1.000,00 PLN. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
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Pytanie: 
W definicji awarii, prosimy o ustanowienie niższego limitu w poniższej definicji „awaria powodująca 
uszkodzenie, bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek”:  
podlimit 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych,  W Przedmiocie Ubezpieczenia wnioskujemy o 
wykreślenie zapisu „w trakcie transportowania na terenie RP, w tym mienie czasowo wyłączone z eksploatacji, 
niezainstalowane, składowane”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 
W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku w przedmiocie ubezpieczenia wnioskujemy o 
wykreślenie zapisu „w trakcie transportowania na terenie RP, w tym mienie czasowo wyłączone z 
eksploatacji, niezainstalowane, składowane 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
Prosimy o wykreślenie klauzuli ustalenia wartości szkody. Wartość szkody zgodnie z OWU 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, w związku z brakiem definicji wg OWU. 

 
Pytanie: 
Prosimy w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zmianę limitu na 1.000.000,00 PLN  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
Prosimy o zmianę limitu w klauzuli lokalizacyjnej na: 1.000.000,00 PLN limit na jedną i 3.000.000,00 
PLN na wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia 
 I akceptacje poniższego zapisu 
Klauzula miejsca ubezpieczenia – limit łączny dla wszystkich wymienionych ryzyk 
W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej 
lokalizacji) może zostać ona automatycznie włączona do ubezpieczenia. Nowe, zgłaszane do ubezpieczenia 
lokalizacje wymagają zgłoszenia do Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia ich prawnego przejęcia oraz 
akceptacji zabezpieczeń ze strony Ubezpieczyciela. Oznacza to, że w przypadku istnienia zabezpieczeń nie 
spełniających oczekiwań, Ubezpieczyciel ma prawo sformułować obligatoryjne zalecenia w sprawie 
minimalnego poziomu zabezpieczeń. Niewypełnienie zaleceń w określonych przez Ubezpieczyciela 
terminach może zostać uznane przez Ubezpieczyciela za ważny powód wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia. Brak zgłoszenia nowej lokalizacji w wyżej wskazanym terminie skutkuje brakiem pokrycia 
ubezpieczeniowego dla tejże lokalizacji. 
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej 
składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co 
do dnia). 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000,00 PLN. Treść zaproponowanej Klauzuli 

miejsca ubezpieczenia będzie akceptowalna. 

 
Pytanie: 
Prosimy w klauzuli inwestycyjnej zmianę limitu na 1.000.000,00 PLN  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu 3 000 000,00 PLN. 
 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń , wnioskujemy o podanie wg jakiej wartości są podane Sumy 
Ubezpieczenia 

Odpowiedź: 
Informacja zawarta w SIWZ 
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3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN (*) 

1 Maszyny (wg wykazu nr 2) Sumy stałe / wartość księgowa brutto 10 686 942,40 

(*) Sumy ubezpieczenia nie ulegają pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania  

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń , w kosztach dodatkowych wnioskujemy o włączenie zapisu, że będą 
to koszty uzasadnione i  udokumentowane 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. 
 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń, wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości 
szkody nie mniej niż 3.000,00 PLN 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
Prosimy o  podział na ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB) i na ubezpieczenie maszyn budowlanych 
(CPM).  

Odpowiedź: 
Zakres ubezpieczenia określony w SIWZ. W przypadku złożenia oferty na dwóch różnych OWU, 

koniecznym jest wskazanie, które OWU przeznaczone są dla konkretnej maszyny. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń, wnioskujemy o zmianie w klauzuli ustalania wartości szkody 
” w przypadku odtworzenia mienia” na „w przypadku powstania szkody częściowej”.- w przypadku nie 
odtwarzania mienia : zmiana zapisu na „w przypadku powstania szkody całkowitej” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 
Pytanie: 
Prosimy o informacje maszyny są serwisowane przez producenta. Jeśli nie to kto sprawuje pieczę nad ich 
działaniem, wykonuje przeglądy i naprawy 

Odpowiedź: 
Część maszyn – objętych gwarancją serwisowana jest przez producenta. Maszyny po gwarancji 
serwisowane są przez wyspecjalizowanych pracowników zamawiającego lub w dalszym ciągu przez 
serwisantów producenta. 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie czy podana wartość maszyn zawiera podatek VAT 

Odpowiedź: 
Wartość maszyn nie zawiera VAT. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wnioskujemy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela wyłączona będzie odpowiedzialność za szkody wynikające z umowy przewozu i spedycji 
oraz z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody będące przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o 
których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować 
szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także 
udzieleniem świadczeń medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 
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Pytanie: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, wnioskujemy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela  wyłączone są szkody powstałe  w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, 
dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy 
zawierających azbest lub formaldehyd. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, „OC z tytułu zakażeń” , wnioskujemy o potwierdzenie , ze 
wyłączenia OWU będą akceptowane. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, w związku z brakiem definicji wg OWU. 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, „OC za produkt” , wnioskujemy o potwierdzenie , że produktem 
są surowce wtórne po selekcji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza 

 
Pytanie: 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, „Klauzula Reprezentantów” , wnioskujemy o zmianę treści: 
Z:  
„KLAUZULA REPREZENTANTÓW – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie 
lub wskutek rażącego niedbalstwa, przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej 
umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi Ubezpieczającego jest Zarząd Spółki”. 
NA:  
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 
przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, 
dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową 
spółki albo statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem 
gospodarczym”. 

Odpowiedź: 
Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy. 

 
Pytanie: 
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku  

Odpowiedź: 
Terminem realizacji zamówienia – okresem ubezpieczenia jest jeden rok. 
 
Pytanie: 
Prosimy o informację czy majątek Zamawiającego (budynki, maszyny) chroni gwarancja, Jak długo działa 
gwarancja. Jaki jest zakres gwarancji? 

Odpowiedź: 
Gwarancja Nowego Zakładu obejmowała okres 36 miesięcy, aktualnie budynki są po gwarancji, 
maszyny oraz inne mienie starze niż 3 lata także nie są objęte gwarancją.  
 
Pytanie: 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 06.12.2019r 
Odpowiedź: 
Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 09.12.2019 
 
Pytanie: 

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.12.2019r 
Odpowiedź: 
Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 09.12.2019 

 
 
 


