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                       Jarocin, dnia 8 grudnia 2016 r. 

 

 

NR SPRAWY: ZGO/ZP/07/2016 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz 
interesu majątkowego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”. 
 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym zmieniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 

Zmiana nr 1: 
Zmiana zapisów SIWZ: 

TOM III. Opis przedmiotu zamówienia 

III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (str. 13) 

Przed zmianą: 

Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie. 
Franszyza redukcyjna i udział własny:  

 Dla szkód spowodowanych pożarem i wybuchem - maksymalnie 5 000 PLN w każdej szkodzie 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego).  

 Dla pozostałych szkód - maksymalnie 1 000 PLN w każdej szkodzie (postanowienia odmienne 
w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego).  

 

Po zmianie: 

Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie. 
Franszyza redukcyjna i udział własny:  

 Dla szkód spowodowanych pożarem, eksplozją, dymem oraz sadzą - 5% wartości szkody nie 
mniej niż 10 000,00 PLN. Ograniczenie nie dotyczy budynku biurowego oraz mienia w nim się 
znajdującego. (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 
przez zamawiającego).  

 Dla pozostałych szkód - maksymalnie 1 000 PLN w każdej szkodzie (postanowienia odmienne 
w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 

 
 
II. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym wyjaśniamy 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści: 

Klauzuli wypowiedzenia: 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
generalnej w zakresie ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Strony uzgodniły, 
iż każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 60-dniowego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień pierwszego okresu ubezpieczenia, o których mowa 
w pkt… umowy z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie z 
ważnych powodów.  
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2. Za ważne powody, o których mowa w ust. 1 uznaje się poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub 
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub  
c) jeżeli dla pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości liczony na dzień 
30.09.2017 za okres ubezpieczenia danego rodzaju ubezpieczenia od 01.01.2017 przekroczy 
40% (wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i 
zawiązanych rezerw z danego rodzaju ubezpieczenia do składki zarobionej z danego rodzaju 
ubezpieczenia za badany okres)  
d) jeżeli nastąpiła zmiana warunków reasekuracyjnych, 
e) jeżeli nastąpiła zmiana polityki Ubezpieczyciela, polegająca na wycofaniu się 
Ubezpieczyciela z danego segmentu klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli. 
 
Pytanie: 
Prosimy o modyfikację klauzuli ustalenia wartości szkody poprzez doprecyzowanie, że dotyczy 
wyłącznie mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto 
ubezpieczanego w systemie sum stałych, pozostałe mienie ubezpieczone jest na pierwsze ryzyko. 

 
Pytanie: 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, eksplozji, dymu oraz sadzy w 
wysokości 10% wartości szkody nie mnij niż 10 000,00 PLN 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, eksplozji, dymu 
oraz sadzy w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 10 000,00 PLN. Ograniczenie nie dotyczy 
budynku biurowego oraz mienia w nim się znajdującego. 
Zmiana zapisów SIWZ. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający potwierdza, że w okresie ubezpieczenia stan posiadanych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  
i stosowanych procedur dotyczących bezpieczeństwa pożarowego nie ulegnie zmianie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie: 

SIWZ TOM III rozdz. III dla części Zamówienia nr 3: Zastrzeżenia umowne pkt. 4: Wykonawca prosi  

o potwierdzenie, że w przypadku opisanej sytuacji „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje 

również pracownikom i członkom rodzin pracowników , którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym 

funkcjonującym u Zamawiającego oraz w dacie podpisania deklaracji przystąpienia przebywali na 

urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, czy zwolnieniu lekarskim” 

warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym 

ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Obowiązują zapisy SIWZ. 

 

Pytanie: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku ryzyka operacji chirurgicznych kwoty wskazane w 

Tabeli Świadczeń dla części Zamówienia nr 3 należy traktować jako sumy ubezpieczenia, od których 

wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od tego, do jakiej klasy została 

przypisana dana operacja chirurgiczna, przy założeniu, że za operację pierwszej klasy (najcięższe 

operacje) wysokość świadczenia wynosi 100 % sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Obowiązują zapisy SIWZ. 
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Pytanie: 

SIWZ TOM III rozdz. III dla części Zamówienia nr 3: Pojęcia i definicje pkt. 15:  Zamawiający wskazał 

ogólną definicję wypadku komunikacyjnego, w związku z powyższym Wykonawca prosi o 

potwierdzenie, że w ramach tej definicji Zamawiający akceptuje: 

„wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 

a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź 

kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze 

znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również 

tramwaj, 

b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony 

brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: 

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach 

kolejowych, 

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, 

wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu 

wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, 

c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który 

zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili 

opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek 

powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i 

nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje 

się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy, 

d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a 

statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie 

został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, 

do którego dostęp nie jest możliwy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza akceptację powyższej definicji, jeśli wynika ona z OWU Wykonawcy. 

 

Pytanie: 

Czy w związku ze specyfiką ryzyka operacji chirurgicznych, Zamawiający zgodzi się, aby zakres 

terytorialny w tym ryzyku obejmował terytorium RP? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Intencją Zamawiającego jest, aby zakres 

terytorialny operacji chirurgicznych był tożsamy z zakresem terytorialnym pobytu w szpitalu. 

 
Pytanie: 
SIWZ TOM III rozdz. III dla części Zamówienia nr 3: Pojęcia i definicje pkt. 19: czy  w ramach definicji 
rekonwalescencji Zamawiający dopuści doprecyzowanie: „Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie 
maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu 
lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne.” W przypadku 
nie przyjęcia powyższej definicji przez Zamawiającego, Wykonawca prosi  o określenie maksymalnego 
okresu zwolnienia lekarskiego oraz minimalnej długości pobytu w szpitalu uprawniających do 
świadczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza akceptację powyższej definicji, jeśli wynika ona z OWU Wykonawcy. 

Pytanie: 

W tabeli świadczeń dla części Zamówienia nr 3 Zamawiający wskazał ryzyko TN dla Modułu II. 

Wykonawca prosi o wskazanie, czy dodatkowa punktacja za świadczenie z tytułu niezdolności do pracy 

(w ramach ryzyk dodatkowych podlegających ocenie) zostanie przyznana gdy Wykonawca zaoferuje te 

ryzyko w Module II czy w obu Modułach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dodatkowa punktacja za świadczenie z tytułu niezdolności do pracy (w 

ramach ryzyk dodatkowych podlegających ocenie) zostanie przyznana gdy Wykonawca zaoferuje te 
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ryzyko w Module II. Powyższe ryzyko dla Modułu I nie zostało ujęte w ramach ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie, w związku z czym nie podlega punktacji. Obowiązują zapisy SIWZ. 

 

Pytanie: 

Umowa par. 6 pkt. 2, 3 i 4 Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy we wskazanych punktach czy 

Zamawiający pod słowem zamawiający rozumie także 

ubezpieczonego/uprawnionego/ubezpieczającego ?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na potrzeby likwidacji szkód dla części zamówienia nr 3 Zamawiający pod 

pojęciem Zamawiającego rozumie ubezpieczonego/uprawnionego/ubezpieczającego. 

 

Pytanie: 

SIWZ TOM II WZÓR UMOWY §3 Wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych pkt 1,2,3 – W 

nawiązaniu do powyższych zapisów oraz w związku z tym, iż podpisanie umowy generalnej stanowi 

potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, czy Zamawiający zgodzi się aby polisy wystawione 

zostały na cały okres obowiązywania umowy tj. od 01-01-2017r. do 31-12-2018r. oraz przekazane 

zostały w pierwszym miesiącu obowiązywania odpowiedzialności po dokonaniu wpłaty należnej składki 

przez Zamawiającego? Wówczas wystawione polisy staną się integralną częścią obowiązującej umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

SIWZ TOM II WZÓR UMOWY §4 Warunki płatności składki pkt 2 dla część zamówienia nr 3 Płatność 

będzie następowała w ratach miesięcznych w każdym roku realizacji zamówienia - I rata płatna do dnia 

31.01.2017r. (…) Za termin opłacenia składki uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu. Czy 

zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu dotyczącego przekazania pierwszej składki na: Składka 

należna za pierwszy miesiąc ubezpieczenia może zostać opłacona najpóźniej do końca miesiąca, za 

który jest należna, z tym że składkę uważa się za opłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego 

wskazanego przez Wykonawcę. Wpłata pierwszej składki w terminie jest niezbędna do nadania 

prawidłowego początku odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający zobowiązuje się do tego, że 

składka ubezpieczeniowa wpłynie na konto Wykonawcy do dnia opłacenia składki wskazanego w 

umowie. 

 

Pytanie: 

Przedstawione części ubezpieczeń w przetargu powinny zawierać oddzielne umowy i oddzielne zapisy, 

czy można wnioskować o konkretną umowę do konkretnej części ?? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obowiązują zapisy SIWZ TOM II WZÓR UMOWY. Wykonawca będzie 

zobowiązany zawrzeć umowę jedynie dla tej części zamówienia, na którą składa ofertę. 

 
 
 


