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        Jarocin, 02 listopada 2018 r. 

 

 

NR SPRAWY: ZGO/ZP/18/2018 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na  

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 

Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 t.j.)  Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 

szkód spowodowanych pożarem , eksplozją, dymem, sadzą w wysokości 1 000 000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 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 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 
Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ 

Tom II – WZÓR UMOWY: 

Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy po pierwszym rocznym okresie 

ubezpieczenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, w przypadkach: 

 współczynnika szkodowości w pierwszym okresu ubezpieczenia rozumianego jako 

suma wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw szkodowych (na 7 dni 

przed datą początku okresu wypowiedzenia) do składki zainkasowanej 

przekraczającego 50%, 

 zmiany profilu działalności Ubezpieczającego zwiększającej ryzyko. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 
Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ 

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 
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1) Zakres ubezpieczenia, punkt 13 – proszę o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

2) Zakres ubezpieczenia, punkt 20 – proszę o wyłączenie awarii z zakresu 

ubezpieczenia lub obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie limitu dla szkód 

spowodowanych pożarem lub wybuchem w wysokości 20 000 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz w przypadku nie 

wykonania w terminie zaleceń, o których mowa w punkcie III obniżenia tego 

limitu do 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

4) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

dla szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, dymem lub sadzą w wysokości 

10% wysokości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN na każde zdarzenie oraz w 

przypadku nie wykonania w terminie zaleceń, o których mowa w punkcie III 

zwiększenie tej franszyzy do wysokości 20% wysokości szkody, nie mniej niż 

500 000,00 PLN na każde zdarzenie 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

1) Zakres ubezpieczenia, punkt 3 – proszę o wykreślenie z definicji dewastacji 

słowa „zbrudzenie” 

3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: 

1) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 3 000,00 PLN na każde 

zdarzenie 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowo – kontraktowej): 

1) Proszę o wyłączenie ubezpieczenia OC do odrębnego zadania, 

2) Proszę o podanie oczekiwanej wysokości sumy gwarancyjnej, 

3) Ograniczenia odszkodowawcze – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 

dla OC z tytułu czystych strat finansowych, OC za szkody w środowisku, OC za 

szkody w pojazdach podczas załadunku/ wyładunku, OC z tytułu zalań i przepięć 

oraz OC za produkt w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000,00 

PLN na każde zdarzenie 

5. Wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń powyżej: 

1) Proszę o wykreślenie sformułowania: „Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności 

ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w sprzeczności z w/w zakresem 

ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia” 

6. Klauzule polisowe do powyższych ryzyk – klauzule wymagane: 

1) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA – proszę obniżenie limitu do 

1 000 000,00 PLN 

2) KLAUZULA INFORMACJI – proszę o wykreślenie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 
Proszę o odniesienie się Zamawiającego do załączonych Zaleceń inżyniera oceny ryzyka, 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności przez Zamawiającego, 

w szczególności możliwości ich realizacji w określonych w zaleceniach terminach. 

Odpowiedź: 
Niniejszy wniosek pozostaje bez odpowiedzi, gdyż nie dotyczy on treści SIWZ. 
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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 w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach znajdują się budynki wyłączone z 

eksploatacji, jeśli tak prosimy o informacje czy będą poddawane remontom, prosimy 

podać termin ewentualnych remontów i opis zakresu prac 

Odpowiedź: 

Brak budynków wyłączonych z eksploatacji. 

 

Pytanie: 

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – 

10.000.000,00 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 

sadzy - 25% wartości szkody, nie mniej niż 500 000,00 PLN 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

20.03.2018r. Przeprowadzona została lustracja, prosimy o informacje czy zalecenia 

polustracyjne będą wykonywane zgodnie z terminarzem podanym  w raporcie oceny 

ryzyka 

Odpowiedź: 

Niniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi, gdyż nie dotyczy ono treści SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy na  budynkach zamontowane są solary, jeśli tak, proszę podać lokalizacje i wartość 

Odpowiedź: 

Na budynkach nie ma solarów. 

 

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 



 

4 

 

 

 

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. 

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 załączenie wykazu budowli i zmianę systemu ubezpieczenia wg sum stałych 

Odpowiedź: 

Wykaz środków trwałych w załączeniu. Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną 

zmianę. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wykaz maszyn , urządzeń i wyposażenia  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wykazem maszyn, urządzeń i wyposażenia, ze względu na 

różny sposób jego ewidencji oraz amortyzacji. Wykaz środków trwałych w załączeniu. 

 

Pytanie: 

Prosimy o zmianę definicji szkody na poniższą 

„szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek 

wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń (przyszłych i niepewnych) objętych zakresem 

ubezpieczenia, występujących niespodziewanie i niezależnie od woli 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

W definicji „deszczu nawalnego”, prosimy o doprecyzowanie czy ustanowiony limit dotyczy 

tylko zalania pomieszczeń poniżej punktu zerowego  

Odpowiedź: 

Limit jest ustanowiony dla ryzyka „deszczu nawalnego”. 

 

Pytanie: 

W definicji „uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie” , prosimy o wykreślenie zapisu – „ 

również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

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. 
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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 definicji awarii , prosimy o wprowadzenie zapisu ustanawiającego franszyzę redukcyjną i 

zmianę podlimitu na 1.000.000,00 PLN 

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. 

 

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 wykreślenie klauzuli lokacyjnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

Pytanie: 

Prosimy w klauzuli inwestycyjnej zmianę limitu na 1.000.000,00 PLN  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

 

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. 

 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 


