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         Jarocin, 06 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, 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 1 
Prosimy o wyjaśnienie pkt. 12 Zakresu Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Czym spowodowane 
miałoby być uszkodzenie urządzeń lub instalacji […] ? 
Prosimy o ograniczenie limitu pkt. 12 do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 12 ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy uszkodzenia urządzeń 
i instalacji w zakresie wszystkich ryzyk nieobjętych wyłączeniem w OWU wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę 
na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie podlimity określone w Zakresie Ubezpieczenia OG pozostaną w granicach 
limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i nie przekraczają tego limitu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela spowodowane zamarzaniem wysokości 200 000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (podlimit łączny dla pkt. 11 i pkt. 12 Zakres OG). 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zamarzaniem 
 
Pytanie 4 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności za przepięcia określone w pkt. 18 Zakresu Ubezpieczenia OG do 
poziomu 500 000,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN. 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie 
mniej niż 500,00 PLN 
 
Pytanie 5 
Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności za awarie określone w pkt. 19 Zakresu Ubezpieczenia OG do poziomu 
500 000,00 PLN z franszyzą redukcyjną 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN i wprowadzenie zapisu, że 
limit nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od uszkodzeń. 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie 
mniej niż 1 000,00 PLN, podlimit nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od 
uszkodzeń. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o zmianę zapisu  
pożar, wybuch, dym i sadza - podlimit min. 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego), 

NA : pożar, wybuch, dym i sadza - Limit 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodę proponowaną zmianę. Jednocześnie wyjaśnia, iż wymagany podlimit do którego 
odpowiadać będzie wykonawca dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy wynosi 10 000 000,00 PLN, a w 
przypadku akceptacji ryzyk dodatkowych wskazujących wyższy limit Wykonawca odpowiada do wysokości 
wskazanego przez siebie limitu w ofercie w załączniku nr 1B do SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o zmianę zakresu zapisów SIWZ maszyn od uszkodzeń na poniższy 
„ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli  
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego 
ochroną w ramach niniejszych owu, jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie 
wyłączonej w §6, 7 i 8. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody powstałe w następstwie: 
1) niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń tj. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora, braku wprawy oraz 
celowego zniszczenie przez osoby trzecie, 
2) wad produkcyjnych tj. ukrytych wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz ukrytych wad i usterek fabrycznych, 
3) przyczyn eksploatacyjnych np. przepięcia, siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji, wadliwie działających 
urządzeń sygnalizacyjno-pomiarowych itp.” 
Odpowiedź: 
Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy, a wyłączenia w §6, 7 i 8 nie będą sprzeczne z 

SIWZ. 

 
Pytanie 8 
Prosimy wprowadzenie dodatkowo zakresu maszyn budowlanych zgodnie z poniższym 
„Maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt budowlany, wyszczególnione w umowie ubezpieczenia objęte są 
ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przyszłych i niepewnych o charakterze nagłym i niespodziewanym, 
zaistniałych w okresie ubezpieczenia, jeżeli nie zostały one wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa działa podczas pracy ubezpieczonych maszyn, urządzeń i sprzętu, podczas spoczynku, 
demontażu w celu czyszczenia lub remontu oraz w trakcie tychże czynności, a także podczas ponownego 
montażu, jednak w każdym z tych przypadków po testach przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym.” 
Odpowiedź: 
Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy. 

 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie ,  że maszyny w poz.4,6,8,11,18,21,25 wykazu maszyn będą ubezpieczone na ryzyku 
maszyn od uszkodzeń, a pozostałe maszyny na ryzyku maszyn budowlanych 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie różnych OWU do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla maszyn od uszkodzeń i maszyn budowlanych w wysokości 5% 
nie mniej niż 5.000,00 PLN 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 
3 000,00 PLN 
 

Pytanie: 
Wniosek o zmianę punktu 17.1 SIWZ: 
Proszę o przesuniecie terminu złożenia oferty do 12.12.2019 r. 

Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 10.12.2019 
 
Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom III – OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 



 

3 

 

 

Pytanie: 

 
Ad.1) 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę  
Ad.2) i 3) 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zamarzaniem 

Ad.4) 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia oraz zastosowanie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie 
mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie 

Ad. 5) 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę 
 
Pytanie: 

 
Odpowiedź – zmiana SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 
3 000,00 PLN w każdej szkodzie 

 

 
II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 1843) niniejszym zmieniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”: 
 
 
Zmiana nr 1 
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH  
Zakres ubezpieczenia: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia 
(również polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia), znajdującym się w miejscu 
ubezpieczenia określonym umową ubezpieczenia oraz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla mienia 
transportowanego oraz używanego poza miejscem ubezpieczenia. Minimalny zakres ubezpieczenia to szkody 
powstałe w wyniku zdarzeń: 
 
1. pożar, wybuch, dym i sadza - podlimit min. 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego), 
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2. uderzenie pioruna, 
3. upadek statku powietrznego, 
4. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s, 
5. - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
6. grad, 
7. deszcz nawalny - o współczynniku natężenia co najmniej 4, w tym zalania przez nieszczelne dachy i złącza 

konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego - podlimit 1 000 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

8. osunięcia się ziemi,  
9. zapadania się ziemi,  
10. trzęsienia ziemi, 
11. szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z 

poniższych przyczyn: 
a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 

lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), 
b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, 
c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z 

innych przyczyn niż wskutek pożaru; 
podlimit 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

12. uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, 
klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych itp. powstałe w wyniku awarii), w tym pękanie spowodowane zamarzaniem – podlimit 
1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

dla ryzyk 11 i 12 podlimitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód 
spowodowanych zamarzaniem 
13. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, również pojazdu należącego do ubezpieczonego lub 

pracowników ubezpieczonego, również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych – podlimit 1 
000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

14. huk ponaddźwiękowy, 
15. upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części, w tym części budynków i 

budowli, w tym należących do ubezpieczonego – podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, 

16. działanie śniegu lub lodu, w tym topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz uszkodzenia konstrukcji pod 
ciężarem śniegu i lodu - podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

17. wandalizm, za który uważa się niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, pracowników oraz inne osoby, za które 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym również częściowe rozkradzenie pozostawiające ślady użycia 
siły lub narzędzi (dotyczy m.in.: elementów wyposażenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń 
zainstalowanych na budynkach i budowlach, mienia znajdującego się w budynkach), z włączeniem graffiti; 
ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 
30 dni – podlimit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w tym 20 000 PLN dla 
ryzyka graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

18. przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany napięcia 
przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub 
instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia – podlimit  
1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna: 5% wartości 
szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie,  

19. awaria powodująca uszkodzenie, bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek m.in.:  
a. działania człowieka tj. nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, brak wprawy, błąd 

operatora oraz świadome, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, 
b. wad produkcyjnych tj. błąd w projektowaniu lub konstrukcji, wady materiału oraz wady i usterki 

fabryczne, 
c. eksploatacji maszyny tj. samoistne uszkodzenie lub zniszczeniu funkcji w drodze fizycznego 

uszkodzenia poszczególnych elementów przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, 
wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w 
kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp., 

d. niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj. zwarcie (spięcie), uszkodzenie izolacji, itp., 
podlimit 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna: 5% 
wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie; podlimit nie dotyczy maszyn i urządzeń 
objętych ubezpieczeniem w ramach Maszyn od uszkodzeń, 

20. utrata, uszkodzenie, zniszczenie danych lub oprogramowania w następstwie fizycznego uszkodzenia 
sprzętu elektronicznego, nośnika danych – podlimit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

21. wypadek środka transportu, w którym wyposażenie jest użytkowane lub przewożone – podlimit 100.000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

22. prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

23. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia 
ściennego i dachowego, paneli solarnych, szyldów, neonów, tablic świetlnych, oszklenia lamp, itp. - podlimit 
50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 



 

5 

 

 

 
Zmiana nr 2 
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
3. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ 
 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie  
franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN w każdej szkodzie. 
 
 


